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i-Educação 2020
O Índice Municipal da Educação mede o resultado das ações da gestão pública municipal 
nesta área por meio de uma série de quesitos específicos relativos à educação infantil e 
Ensino Fundamental, com foco em aspectos relacionados à gestão educacional. Este índice 
reúne informações sobre avaliação escolar, planejamento de vagas, atuação do Conselho 
Municipal de Educação, problemas de infraestrutura, merenda escolar, situação e qualificação 
de professores, quantitativo de vagas, material e uniforme escolares.

Olá Cristiane, quando enviar este formulário, o seu nome e endereço de email serão exibidos para o

proprietário do formulário.

* Obrigatória

A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das 
crianças na idade escolar - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 

# Ações e medidas documentadas, apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não 
caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.

q1 * 1.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q1 seja Sim: Informe as ações e medidas realizadas:

q1a2.

Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q1 seja Sim: Informe a quantidade de crianças que abandonaram a 
escola por Dificuldade de acesso à escola:

q1b13.
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Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q1 seja Sim: Informe a quantidade de crianças que abandonaram a 
escola por Desinteresse:

q1b24.

Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q1 seja Sim: Informe a quantidade de crianças que abandonaram a 
escola por Necessidade de trabalhar:

q1b35.

Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q1 seja Sim: Informe a quantidade de crianças que abandonaram a 
escola por Outros Motivos:

q1b46.

Insira um número maior ou igual a 0

A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 
necessitavam de creches em 2019?

# O levantamento deve abranger a quantidade de demanda de todas as crianças do município, na 
faixa etária de 0 a 3 anos.

q2 * 7.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Descreva a pesquisa/estudo:

q2a8.



12/03/2020 i-Educação 2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fIPi_SXzQkSDPgzCECsxFEwAf0_a0RFAlMSCLEvOuA9UQVlVNVowUFExSUo1T1JQ… 3/15

Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Informe o Número de crianças matriculadas na creche:

q2b9.

Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Informe o Número de crianças de 0 a 3 anos não 
atendidas:

q2c10.

Insira um número maior ou igual a 0

A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 
necessitavam de pré-escola em 2019? 

# O levantamento deve abranger a quantidade de demanda de todas as crianças do município, na 
faixa etária de 4 a 5 anos. 

q3 * 11.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q3 seja Sim: Descreva a pesquisa/estudo:

q3a12.

Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q3 seja Sim: Informe o Número de crianças matriculadas na pré-
escola:

q3b13.
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Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q3 seja Sim: Informe o Número de crianças de 4 a 5 anos não 
atendidas:

q3c14.

Insira um número maior ou igual a 0

A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 
necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2019? 

q4 * 15.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q4 seja Sim: Descreva a pesquisa/estudo:

q4a16.

Insira sua resposta

Caso resposta da questão q4 seja Sim: Informe o Número de crianças matriculadas nos Anos 
Iniciais:

q4b17.

Insira um número maior ou igual a 0

Caso resposta da questão q4 seja Sim: Informe o Número de crianças de 6 a 10 anos não 
atendidas:

q4c18.

Insira um número maior ou igual a 0
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A prefeitura aplicou algum programa municipal de avaliação de rendimento escolar no ano de 
2019?

# Programas do governo Federal ou Estadual não devem ser considerados.

q5 * 19.

q5r1 - Sim, avaliação própria

q5r3 - Sim, terceirizada

q5r4 - Não aplicou

A prefeitura municipal utilizou algum indicador de qualidade para análise da educação dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?

q6 * 20.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q6 seja Sim: Que indicador(es) de qualidade foram utilizados pela 
prefeitura municipal para análise da educação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano)? 

#  Caso a opção “Outra” seja selecionada, é preciso preencher o nome do indicador.

q721.

q7r1 - IDEB

q7r2 - Índice Estadual

Outra

O município possui Plano Municipal de Educação?

q8 * 22.

Y - Sim

N - Não
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Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem laboratórios ou sala de informática com 
computadores para os alunos da rede escolar municipal? 

q9 * 23.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q9 seja Sim: Qual a quantidade de computadores em funcionamento 
destinados às aulas de informática em todas as escolas do município?

q9a24.

Insira um número maior ou igual a 0

Sobre a infraestrutura das escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 
informe: Quantidade de escolas adaptadas para receber crianças com deficiência (Rampas e vias 
de acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de esporte e recreação):

q10a * 25.

Insira um número maior ou igual a 0

Sobre a infraestrutura das escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 
informe: Quantidade de escolas que possuem quadra poliesportiva coberta com dimensões 
mínimas (18mx30m):

q10b * 26.

Insira um número maior ou igual a 0

Sobre a infraestrutura e necessidade de reparos nas unidades de ensino destinadas à creche, pré-
escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) do município no ano de 2019, 
informe quantas unidades de ensino necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, 
infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc): 

q11a * 27.
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Insira um número maior ou igual a 0

Sobre a infraestrutura e necessidade de reparos nas unidades de ensino destinadas à creche, pré-
escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) do município no ano de 2019, 
informe quantas unidades de ensino tiveram seu funcionamento interrompido ou foram 
abandonadas por problemas de infraestrutura: 

q11b * 28.

Insira um número maior ou igual a 0

O município divulga e cumpre o cardápio preestabelecido pelo(a) nutricionista?

q14 * 29.

Y - Sim

N - Não

Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar? 

q15 * 30.

Y - Sim

N - Não

Como é feita a preparação da merenda no município?

q17 * 31.

q17r1 - Cozinha piloto própria

q17r2 - Nas escolas (que possuem merendeiras)

q17r3 - Terceirizada

q18 * 32.
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Existe um controle por meio de relatórios elaborado pelo(a) nutricionista que permita atestar as 
condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos e 
acompanhamento/aceitação do cardápio proposto na rede escolar municipal? 

q18r1 - Sim, semanalmente

q18r2 - Sim, mensalmente

q18r3 - Não

Todos os professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior, obtida em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da 
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996? 

q19 * 33.

Y - Sim

N - Não

O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as condições 
físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como avaliar 
o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como quantidade e qualidade, 
variedade, respeito aos hábitos locais e regionais, adequação ao horário, conservação e manuseio 
dos alimentos e condições higiênicas dos locais de preparo e serviço? 

q20 * 34.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q20 seja Sim: Qual a quantidade de visitas do Conselho de 
Alimentação Escolar às escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em 2019?

q20a35.

Insira um número maior ou igual a 0

O município utilizou algum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e 
escrita de seus alunos na rede municipal? 

q21 * 36.
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# Não considerar treinamentos voltados para os professores.

Y - Sim

N - Não

Existe registro sobre a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os 
afastamentos legais) para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 

q27 * 37.

Y - Sim

N - Não

O Conselho Municipal de Educação é atuante e demonstra eficácia do controle social? 

q30 * 38.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q30 seja Sim:  Qual o número de irregularidades apontadas?

q30a39.

Insira um número maior ou igual a 0

Caso a resposta da questão q30a seja Maior que Zero:  Quantas irregularidades foram 
solucionadas?

q30b40.

Insira um número maior ou igual a 0

q36a * 41.
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Quantas escolas da rede municipal possuem bibliotecas?

# A definição de biblioteca, segundo os critérios do FUNDEB, exige a presença de um Bibliotecário.

#  Caso a escola possua biblioteca e também sala de leitura, esta deve ser contada apenas uma 
vez, no valor referente a escolas com biblioteca.

Insira um número maior ou igual a 0

Quantas escolas da rede municipal possuem sala de leitura?

#  Caso a escola possua biblioteca e também sala de leitura, esta deve ser contada apenas uma 
vez, no valor referente a escolas com biblioteca.

q36b * 42.

Insira um número maior ou igual a 0

Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) aos alunos na rede municipal?

q37 * 43.

q37r1 - Sim, com a data de entrega <= data de início do ano letivo

q37r2 - Sim, com a data de entrega < data de início do ano letivo + 15 dias

q37r3 - Sim, com a data de entrega >= data de início do ano letivo + 15 dias

q38r4 - Não

Houve entrega do uniforme escolar à rede municipal? 

q38 * 44.

q38r1 - Sim, com a data de entrega <= data de início do ano letivo

q38r2 - Sim, com a data de entrega < data de início do ano letivo + 60 dias

q38r3 - Sim, com a data de entrega >= data de início do ano letivo + 60 dias

q38r4 - Não
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Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os 
afastamentos legais)? 

q39 * 45.

q39r1 - Sim, com benefício financeiro; com processo de perícia médica municipal; com
programas de prevenção à saúde do professor.

q39r2 - Não

A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus 
professores?

q40 * 46.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q40 seja Sim: O plano estimula a boa qualidade e a assiduidade dos 
professores, com avaliação de desempenho e mecanismo de premiação para os melhores 
resultados de professores (implantação de um regime meritocrático)?

q40a47.

Y - Sim

N - Não

Houve entrega do kit escolar à rede municipal? 

q42 * 48.

q42r1 - Sim, com a data de entrega <= data de início do ano letivo

q42r2 - Sim, com a data de entrega < data de início do ano letivo + 15 dias

q42r3 - Sim, com a data de entrega >= data de início do ano letivo + 15 dias

q42r5 - O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do
uso pelos alunos

q42r4 - Não
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Caso a resposta da questão q30 seja Sim: Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho 
Municipal de Educação no último exercício? 

# Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro 
assunto não relacionado à natureza do Conselho

q4349.

q43r1 - 8 ou mais reuniões

q43r2 - 6 a 7 reuniões

q43r3 - 4 a 5 reuniões

q43r4 - 0 a 3 reuniões

Sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, informe, com base na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
o Percentual aplicado dos recursos oriundos do fundo:

# Preencha o percentual na faixa de valores de 0 a 100%. Utilize o valor com duas casas decimais 
sem formatação. Por exemplo: 
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

q45a * 50.

O número deve estar entre 0 ~ 10000

Sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, informe, com base na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
o Percentual dos recursos oriundos do fundo aplicado no Magistério:

# Preencha o percentual na faixa de valores de 0 a 100%. Utilize o valor com duas casas decimais 
sem formatação. Por exemplo: 
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

q45b * 51.

O número deve estar entre 0 ~ 10000

Com base no Art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, informe: Percentual da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, aplicado na 

q46 * 52.
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manutenção e desenvolvimento do ensino:

# Preencha o percentual na faixa de valores de 0 a 100%. Utilize o valor com duas casas decimais 
sem formatação. Por exemplo: 
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

O número deve estar entre 0 ~ 10000

Quantos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros) vigente no exercício em exame?

q60 * 53.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais que tinham no exercício em exame: Até 24 
alunos

q61a * 54.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais que tinham no exercício em exame: De 25 a 30 
alunos

q61b * 55.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais que tinham no exercício em exame: De 31 a 33 
alunos

q61c * 56.

Insira um número maior ou igual a 0
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Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais que tinham no exercício em exame: Acima de 33 
alunos

q61d * 57.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula 
(área da sala dividido pelo nº de alunos) era: Superior ou igual a 1,875 m²

q62a * 58.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula 
(área da sala dividido pelo nº de alunos) era: Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m²

q62b * 59.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula 
(área da sala dividido pelo nº de alunos) era: Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²

q62c * 60.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula 
(área da sala dividido pelo nº de alunos) era: Inferior a 1,00 m²

q62d * 61.

Insira um número maior ou igual a 0

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vem cumprindo as atribuições de 
sua competência?

q63 * 62.
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Esse conteúdo foi criado pelo proprietário do formulário. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário
do formulário. Nunca forneça sua senha.

Da plataforma Microsoft Forms | Política de privacidade | Condições de uso

q63r1 - Sim

q63r2 - Parcialmente

q63r3 - Não

O Conselho de Alimentação Escolar vem cumprindo as atribuições de sua competência? 

q64 * 63.

q63r1 - Sim

q63r2 - Parcialmente

q63r3 - Não

Enviar

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875

