
“Permanência Escolar na 
Pandemia” é uma iniciativa do 
Comitê Técnico da Educação do 
Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e do 
Interdisciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (Iede) que 
visa mapear a permanência dos 
estudantes nas redes municipais e 
estaduais durante o período da 
pandemia, por meio do Indicador de 
Permanência Escolar.

Sobre o Projeto
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Os objetivos principais 
dessa parceria são:

Identi�car benchmarks 
que embasam a formulação 
de políticas públicas voltadas 
para a educação no contexto 
pós pandemia e sirvam de 
referência para redes de 
ensino com indicadores de 
permanência/engajamento 
mais baixos.

Mapear redes de ensino cujas 
medidas para o enfrentamento da 
exclusão escolar são inexistentes 
ou ine�cazes, de forma a embasar 
e direcionar a atuação dos órgãos 
de controle na �scalização e 
acompanhamento dos jurisdicio-
nados no tema da evasão e aban-
dono escolares;

Oferecer uma contribuição 
efetiva, por parte dos 
Tribunais de Contas, para a 
disseminação de informações 
relevantes acerca da situação 
dos estudantes nesse período 
de pandemia;

Ter uma estimativa de como 
está o engajamento dos 
estudantes no período de 
pandemia - uma vez que um 
baixo engajamento estudantil é 
um forte preditor de evasão;
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O Iede elaborou o Indicador de Permanência Escolar, pelo qual é 
possível ter uma estimativa, através dos dados do Censo Escolar da 
Educação Básica - Inep, do percentual aproximado de estudantes que 
passaram pelo sistema e abandonaram ao longo de sua trajetória. Esse 
indicador permite visualizar os dados por Região, Unidade da 
Federação e Municípios.

O Indicador de 
Permanência Escolar

O Indicador foi calculado para 2020, porém, é necessário ter uma noção 
de como está o cenário em 2021. Com esse projeto, teremos uma 
estimativa de cenário a partir da aplicação de questionário pelos Tribunais 
de Contas participantes, com base em uma seleção amostral de 
Municípios. Objetiva-se obter respostas de mais de 1.2 mil redes públicas, 
espalhadas por todos os 26 Estados e Distrito Federal, o que permitirá 
construir um retrato atual da realidade do país em relação à permanência 
e ao engajamento dos estudantes.
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Os técnicos dos TCs serão capacitados na segunda quinzena 
de maio. Neste momento, vamos apresentar os objetivos do 
projeto, bem como o plano amostral e o instrumento de 
coleta.

A etapa da coleta ocorrerá durante os meses de maio e 
junho. A partir da capacitação, os técnicos dos Tribunais de 
Contas brasileiros vão contatar as redes selecionadas e 
analisar as informações e materiais coletados junto às redes, 
com o apoio técnico do Iede e do CTE-IRB. 

As informações coletadas irão subsidiar a geração do 
relatório conclusivo do projeto, com a colaboração dos 
pesquisadores do Iede e o apoio e envolvimento do IRB e 
técnicos dos TCs participantes. 

Os resultados poderão ser utilizados pelos órgãos de 
controle, no âmbito das suas competências.

A compilação dos resultados tem previsão de ser 
entregue à sociedade no �nal de 2021. 
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Próximas etapas:
Capacitação, coleta e análise dos dados
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CTE-IRB      comiteeducacaoirb@gmail.com
Júlia Cordova Klein   juliack@tce.rs.gov.br 
Viviane Pereira Grosser  vgrosser@tce.rs.gov.br 

Iede                   contato@portaliede.com.br
Ernesto Martins Faria   ernesto@portaliede.com.br  
(11) 94572 9020

CONTATOS:

Coordenação do projeto

Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB)
O CTE-IRB, formado por representantes dos órgãos de controle, objetiva desenvolver 
estudos e propor medidas capazes de induzir o atendimento das metas e estratégias 
dos planos de educação nacional, estaduais e municipais.

https://projetoscte.irbcontas.org.br/

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede)
O Iede realiza pesquisas aplicadas em temas relevantes na área da educação, visando 
a fornecer evidências e dados quali�cados ao debate público e a diminuir a distância 
entre pesquisadores da área e os tomadores de decisão e implementadores de 
políticas públicas.

https://www.portaliede.com.br/

Apoio:


