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Destinação de parte das emendas parlamentares individuais da Deputada Laura Serrano, do 
orçamento de 2021 para a educação.

1. INTRODUÇÃO
A priorização dos direitos das crianças e a melhoria da eficiência da gestão pública - dois dos 
compromissos de mandato da Deputada Laura Serrano -, e o processo de inovação política 
culminam nesta Corrida do Saber, iniciativa que prevê a destinação de parte dos recursos de 
emendas parlamentares individuais com seleções totalmente respaldadas em critérios técnicos.

2. OBJETIVO
A Corrida do Saber objetiva incentivar e promover a melhoria no desempenho da aprendizagem 
dos alunos mineiros, e, portanto, seleciona, por meio de critérios técnicos, escolas públicas 
estaduais e municipais que atendam às especificações deste edital. As escolas definidas de 
acordo com critérios de avaliação do desempenho da aprendizagem dos alunos serão 
premiadas com emendas parlamentares individuais da Deputada Laura Serrano, com execução 
prevista para 2021.
 
Diante do cenário de crise financeira em que se encontra o Estado de Minas Gerais, é preciso 
mais do nunca focar em alternativas que gerem melhoria da qualidade dos serviços de 
educação básica, saúde e segurança para a população mineira. A escolha da educação e o 
recorte nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) são de grande relevância por 
contemplarem as crianças, já que o bom aproveitamento delas nessa fase é decisivo para o 
desenvolvimento e aprimoramento de competências para que exerçam protagonismo em suas 
vidas e estejam, consequentemente, mais bem preparadas para enfrentar os desafios do 
mundo atual e o mercado de trabalho.

3. CRITÉRIOS

3.1 Contextualização
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional no período de 2014 a 2024, tendo em vista a melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem. O PNE utiliza o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) como 
principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil, calculado de dois em dois anos pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). 

As avaliações do Ideb são ponto de partida para diagnósticos pedagógicos que orientam 
diretores escolares, especialistas e professores sobre as necessidades imediatas de intervenção 
pedagógica nas diferentes dimensões do processo escolar, sendo este sempre estruturado no 
currículo.

Dessa forma, a nota do Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental será o principal pilar 
técnico da Corrida do Saber 2021. A partir da sua análise de evolução, serão definidas as escolas 
vencedoras, a fim de premiar e fomentar as instituições que estejam contribuindo para a boa 
educação das crianças mineiras.
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3.2 Nota do Ideb
Criado pelo Inep, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, esse indicador 
articula a taxa de aprovação e a proficiência dos estudantes na Prova Brasil (que compõe o 
Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb) nos componentes de Língua Portuguesa e 
de Matemática.

A partir desse cálculo, tem-se um índice que vai de 0 a 10 e que é conferido para uma escola, 
uma rede de ensino, um município, um estado e/ou para o país. Quanto mais próximo de 10, 
melhor é a qualidade do ensino.

Outro ponto importante do Ideb é a incorporação de metas bienais de qualidade a serem 
atingidas não apenas pelo País, mas também por escolas, municípios e unidades da 
Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para 
que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A nota alcançada no Ideb 2019 e a relação 
desta com a meta específica de cada escola inscrita na Corrida do Saber serão consideradas 
na seleção das escolas a serem premiadas. 

3.3 Seleção das escolas vencedoras

A definição das escolas premiadas será feita em duas modalidades, uma correspondente à 
escola com maior Ideb e outra às escolas com melhores evoluções em relação à meta da 
própria escola. O Ideb a ser considerado será sempre o dos anos iniciais. 

a) Modalidade Melhor Escola
A escola será classificada pelo valor absoluto do Ideb 2019, sendo a vencedora aquela com a 
melhor classificação. 

No caso de empate, as escolas com notas idênticas para o Ideb 2019 serão ranqueadas pelo 
seu Índice de Evolução que considera o desenvolvimento da nota em relação à meta 
individualizada.

b) Modalidade Escolas com Melhores Evoluções

As escolas serão classificadas pela variação percentual entre a nota real do Ideb 2019 e a meta 
do Ideb 2019 para a escola. Quanto maior for a evolução da nota em relação à meta, maior é a 
probabilidade de a escola receber o recurso. 

Índice de Evolução =  
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4. QUEM PODE PARTICIPAR
Poderão se inscrever escolas públicas estaduais e municipais localizadas no estado de Minas 
Gerais e que possuam notas do Ideb para os anos iniciais em 2019. A divulgação deste edital 
será realizada nas redes sociais da Deputada e demais veículos de comunicação pertinentes. 
Apenas aquelas que realizarem a inscrição no formulário disponibilizado por link, estarão 
aptas a participar da Corrida do Saber.

5. INSCRIÇÕES 
O proponente responsável pela escola interessada deverá inscrever a sua instituição por meio 
do formulário disponível em www.lauraserrano.com.br/corridadosaber até as 23:59h do dia 
04/09/2020. O preenchimento das informações é de inteira responsabilidade do proponente 
que, no primeiro momento, não precisará encaminhar nenhuma documentação.

É importante que o responsável pela inscrição seja quem tenha domínio e se responsabilize 
pelas informações e conheça as principais demandas da escola. 

6. CRONOGRAMA

Etapa 1 – Divulgação e coleta de inscrições – 03/08/2020 a 04/09/2020
Etapa 2 – Aprovação do orçamento para 2021 na ALMG
Etapa 3 – Resultado Final – a definir 

7. VALORES
Emendas parlamentares individuais ao orçamento são indicações discricionárias de um 
deputado que tem a prerrogativa de alocar recursos a determinadas localidades e entidades 
dentro de ações da Lei Orçamentária Anual aprovada. Dessa forma, a verba destinada via 
emenda parlamentar não constitui transferência direta ao caixa escolar para uso discricionário 
da gestão da escola, devendo a destinação de recursos a um determinado beneficiário 
obedecer a critérios e orientações estabelecidos em resolução específica da Secretaria de 
Estado de Governo (SEGOV/MG).

Seguindo o Portfólio de Emendas de 2020 apresentado pela Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais (SEE/MG) – o qual poderá sofrer adaptações para 2021 -, os recursos poderão 
ser destinados para o tipo de aplicação INVESTIMENTOS, subdividido entre os seguintes

objetos: OBRA (reforma, ampliação ou construção) OU AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO OU 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR. Portanto, as escolas devem definir já no momento 
da inscrição a sua preferência por um desses três tipos de objeto. Não será permitida 
indicação de recursos para aplicação em custeio. A priorização do tipo de objeto solicitado 
seguirá a fila de classificação das escolas.



CORRIDA DO SABER  
EDITAL DE PARTICIPAÇÃO

O valor total a ser disponibilizado para a Corrida do Saber será de aproximadamente R$3 
milhões, a depender do percentual da Receita Corrente Líquida do Estado, neste ano de 2020. 
No momento da inscrição, cada escola deve preencher o campo de valor solicitado seguindo o 
seguinte intervalo:

● Para OBRA (considerando apresentação futura de projeto de engenharia compatível 
com o valor solicitado):
 R$100.000,00≤ valor solicitado≤R$250.000,00;

● Para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR:
 R$25.000,00≤valor solicitado≤R$50.000,00

● Para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR:
 R$25.000,00≤valor solicitado≤R$50.000,00

8. COMPARTILHANDO BOAS PRÁTICAS

As instituições selecionadas receberão visita da Deputada ou representante do gabinete para 
o acompanhamento das boas práticas que refletem nas melhorias dos índices de 
aprendizagem dos alunos. Nessa ocasião, será gravado um vídeo de apresentação da Escola e 
das boas práticas que será divulgado, entre outros meios, nas redes sociais da Deputada.

Após o período de execução das emendas parlamentares, a Deputada ou representante do 
gabinete fará visita às escolas vencedoras para acompanhar a aplicação dos recursos.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Corrida do Saber está totalmente vinculada aos prazos estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021 e às definições constantes na Lei Orçamentária Anual para o mesmo 
exercício. Portanto, a Deputada deverá fazer as indicações de suas emendas impositivas até o 
dia 31/03/2021.

As escolas vencedoras da Corrida do Saber assinarão Termo de Responsabilidade em que se 
comprometam a realizar todo o processo definido pelo Poder Executivo para a liberação do 
recurso das emendas parlamentares individuais: organização e envio da documentação 
dentro dos prazos estabelecidos e ainda aplicação dos recursos nos objetos definidos em 
proposta inscrita neste edital. 
 
Nos casos em que as escolas premiadas não apresentem a documentação em tempo hábil ou 
não estejam com o Caixa Escolar apto, de acordo com a regularidade no SIAFI, na data de 
indicação, a Corrida do Saber destinará o recurso para a próxima escola classificada, conforme 
fila criada pelo ranqueamento da evolução do Ideb. 

Este documento poderá sofrer alterações a dependerem do acompanhamento de execução 
deste projeto e do processo de destinação de emendas parlamentares individuais, com vistas 
à sua melhoria e adequação às realidades do Estado.
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