PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Comunicado CMESO no 06/2018,
de 31 de outubro de 2018
Assunto: Consulta CMESO 01/2018
O Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), órgão deliberativo, normativo e
consultivo em matérias que se referem ao Sistema Municipal de Ensino, conforme deliberado
em sua 512a reunião ordinária realizada em 19/09/2018, faz saber que encontra-se aberta a
Consulta CMESO 01/2018 que tem por objetivo levantar informações sobre a utilização de
material didático pelas instituições educacionais.
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO

_______________________________________________________________________________________________________________
Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO). Instituído pela Lei Municipal n° 4574/94, alterada
pela Lei Municipal n° 6754/02.
www.cmeso.org

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

ANEXO I
CONSULTA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
“MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PELA ESCOLA”
I – DO OBJETIVO
A consulta tem por objetivo o levantamento de informações sobre a utilização de material
didático pela instituição educacional.
II – DO PÚBLICO-ALVO
Constitui-se público-alvo da consulta, exclusivamente, os docentes efetivos
(estatutários) e contratados (celetistas) atuando na instituição educacional à época de sua
realização, os membros da equipe gestora e os integrantes do Conselho de Escola.
III – DA FINALIDADE
A consulta tem a finalidade de abrir um canal de comunicação com as instituições
educacionais da rede municipal de ensino para coleta de informações sobre a utilização de
recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem, em particular, dos livros didáticos
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para subsidiar o Conselho Municipal de
Educação em suas discussões e tomadas de decisão no que se refere aos encaminhamentos
atinentes ao tema em questão.
IV – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO
A consulta será realizada no período de 31/10/2018 a 23/11/2018
V – DA FORMA DE REALIZAÇÃO
A consulta será realizada mediante questionário a ser respondido pelo público-alvo (Anexo
II), sob a coordenação da equipe gestora em parceria com o Conselho de Escola, conforme
procedimentos aqui descritos.
VI – DOS PROCEDIMENTOS
A equipe gestora da instituição educacional deverá observar os seguintes procedimentos
para realização da consulta:
1.

Organizar dia, hora e local de reuniões dos docentes e do Conselho de Escola para
discussão sobre as questões da consulta. Sugere-se a utilização da Hora de Trabalho
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Pedagógico (HTP) coletiva, por tratar-se de momento em que todos os docentes estão
reunidos;
Convocar antecipadamente o Conselho de Escola nos termos regimentais para esta
discussão;
Providenciar a impressão do formulário da consulta, da ata e da lista de presença
(modelos anexos);
No dia da discussão realizar a leitura do Ofício CMESO nº99/2018, esclarecendo aos
presentes a finalidade desta consulta e a metodologia adotada. Solicitar a assinatura na
lista de presença (Anexo IV);
Realizar a discussão coletiva sobre as questões da consulta, registrando as respostas no
formulário impresso (Anexo II), com lavratura de ata circunstanciada (Anexo III)
contendo a assinatura dos presentes.
Realizar, dentro do período da consulta, o registro das respostas da equipe escolar no
link para resposta eletrônica (abaixo), anexando cópia digitalizada do formulário
impresso e da ata circunstanciada;
Dar publicidade da consulta, afixando-se cópia do formulário impresso devidamente
respondido, acompanhado da respectiva ata, no quadro de avisos da escola.
Arquivar os impressos originais em livro ata de HTP, e cópias no livro ata das reuniões
do Conselho de Escola.

VII – DA ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO
O questionário é composto de 3 (três) Blocos:
•
•

•

Bloco 1: Questões objetivas a serem respondidas pela equipe escolar e Conselho de
Escola, cujas respostas devem refletir o posicionamento coletivo.
Bloco 2: Questões objetivas a serem respondidas pelos docentes, cujas respostas
devem contemplar individualmente o posicionamento de cada professor/professora.
Neste caso, deve-se computar cada voto, inserindo nas lacunas a quantidade para
cada resposta.
Bloco 3: Questão dissertativa a ser respondida pela equipe escolar e Conselho de
Escola, devendo refletir o posicionamento coletivo.

VIII – DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ONLINE
O diretor da escola ou outro membro da equipe gestora por ele designado deverá acessar o
link disponível em: http://www.cmeso.org/consulta-cmeso-01-2018 no período previsto e
realizar o registro das respostas constantes no formulário impresso, anexando cópia
digitalizada deste e da ata da reunião em que se procedeu à consulta.
O responsável pelo preenchimento do Google Formulários deverá inserir todas as
informações solicitadas referentes aos seus dados, da instituição educacional e do diretor
da escola, bem como atentar-se à transposição das respostas constantes no formulário
impresso.
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IX – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA CONSULTA
Os resultados da consulta serão publicados na página do Conselho Municipal de Educação
de Sorocaba: http://www.cmeso.org e no Jornal Município de Sorocaba.
X – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos, as dúvidas e esclarecimentos acerca desta Consulta poderão ser
dirigidos pelo diretor da escola ao Presidente do Conselho Municipal de Educação Prof. Dr.
Alexandre da Silva Simões, por meio do e-mail: presidente@cmeso.org, colocando-se no
Assunto: “Consulta material didático utilizado pela escola”.
Sorocaba, SP, 31 de outubro de 2018.

Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO
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ANEXO II
CONSULTA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
“MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PELA ESCOLA”
Este questionário tem 5 partes:
Parte I - Identificação da Escola e responsável pelas informações
Parte II - Questões (Bloco 1/3)
Parte III - Questões (Bloco 2/3)
Parte IV - Comentários (Bloco 3/3)
Parte V - Upload do formulário e ata assinados (*)
(*) OBS: Antes de iniciar o processo, esteja de posse do formulário rubricado pelos
presentes e ata assinada, ambos escaneados em formato PDF ou imagem!!)
PARTE I
Identificação da Escola
Identificação da Unidade Escolar: ________________________________________________________________
Código INEP: _______________________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________________
Bairro: _______________________________________________ Município: ___________________________________
Telefone: __________________________ E-mail da escola: ______________________________________________
Nome do Diretor: ___________________________________________________________________________________
RG: _______________________________________________________

Matrícula: _____________________________

E-mail do diretor: ___________________________________________________________________________________
Quanto(a)s professore(a)s (estatutários/CLT) tem essa escola? ________________________________
Ao total, quantas pessoas participaram desta consulta? _________________________________________
Responsável pelo preenchimento deste link:
Quem
foi
o
responsável
pelo
preenchimento
deste
link
(nome
completo)?___________________________________________________________________________________________
Cargo: ________________________________RG: _________________________________ Matrícula: _____________
PARTE II
_______________________________________________________________________________________________________________
Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO). Instituído pela Lei Municipal n° 4574/94, alterada
pela Lei Municipal n° 6754/02.
www.cmeso.org

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Questões (Bloco 1/3)
Questões 1 a 6 - Questões objetivas a serem respondidas pela equipe escolar e Conselho de
Escola, cujas respostas devem refletir o posicionamento coletivo
1 – A escola utiliza algum material didático (livros, materiais não estruturados, etc.) em sua
prática pedagógica?
(
) SIM
(
) NÃO
2 – Dos materiais didáticos abaixo, quais são disponibilizados aos alunos e docentes?
Assinale quantas respostas quiser.
(
) Livro didático (PNLD)
(
) Ler e escrever
(
) Materiais próprios ou não estruturados
(
) EMAI
(
) Nenhum
(
) Outro: ______________________________________________________________________________________
3 – A equipe escolar considera ser necessário e importante a participação da escola no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)?
(
) SIM.
(
) NÃO.
(
) Não se aplica à escola (Educação Infantil, etc.)
4 – A escola participou do processo de escolha das obras didáticas do PNLD 2019?
(
) SIM.
(
) NÃO.
5 – Caso a escola utilize livros didáticos do PNLD, eles estão em consonância com o Projeto
Político-Pedagógico da escola?
(
) SIM.
(
) NÃO.
(
) Não se aplica à escola (Educação Infantil, etc.)
6 – A escola, representada por sua equipe gestora e/ou Conselho Escolar, foi formalmente
consultada pela Secretaria da Educação sobre sua posição/interesse acerca da possível
adoção de um Sistema Apostilado de Ensino?
(
) SIM.
(
) NÃO.

PARTE III
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Questões (Bloco 2/3)
Questões 7 a 15 - Questões objetivas a serem respondidas pelos docentes/equipe
gestora/Conselho de Escola cujas respostas devem contemplar individualmente o
posicionamento de cada professor/professora. Nesse caso, deve-se computar cada voto,
inserindo nas lacunas a quantidade para cada resposta.
7 – Caso a escola utilize livros do PNLD: Professora/Professor, você utiliza os livros
didáticos na sua prática docente junto aos alunos?
Número de docentes que responderam "SIM": __________
Número de docentes que responderam "NÃO": __________
Assinale essa alternativa caso a pergunta não se aplique à escola:
(
) Não se aplica à escola (Educação infantil, etc.)
8 – Caso a escola utilize livros do PNLD: Na percepção dos docentes, você considera que os
livros contribuem para o processo ensino-aprendizagem dos estudantes?
Número de docentes que responderam "Contribuem positivamente": ___________
Número de docentes que responderam "Contribuem negativamente": __________
Número de docentes que responderam "Não contribuem": _______________________
Assinale essa alternativa caso a pergunta não se aplique à escola:
(
) Não se aplica à escola (Educação infantil, etc.)
9 – Caso a escola utilize livros do PNLD: Na percepção dos docentes, os livros didáticos do
PNLD têm contribuído para os resultados de aprendizagem dos estudantes aferidos pelas
avaliações internas e externas (ANA/Prova Brasil)?
Número de docentes que responderam "Contribuem positivamente": _____________
Número de docentes que responderam "Contribuem negativamente": _____________
Número de docentes que responderam "Não contribuem": __________________________
Assinale essa alternativa caso a pergunta não se aplique à escola:
(
) Não se aplica à escola (Educação infantil, etc.)
10 – Caso a escola utilize livros do PNLD: Você é favorável a substituição dos livros
didáticos do PNLD por um sistema apostilado de ensino em toda rede municipal de
Sorocaba?
Número de docentes/equipe gestora/conselho de escola que responderam "SIM": __________
Número de docentes/equipe gestora/conselho de escola que responderam"NÃO": __________
11 – Você participou, em sua unidade escolar, do processo de escolha dos livros didáticos
do PNLD 2019?
Número de docentes que responderam "SIM": _____________
Número de docentes que responderam "NÃO": ____________
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12 – O processo de escolha dos livros didáticos do PNLD 2019, em sua escola, foi
democrático e participativo?
Número de docentes que responderam "SIM": _____________
Número de docentes que responderam "NÃO": ____________
13 – Você considera que a adoção de um sistema apostilado de ensino pela rede municipal
atenderia aos preceitos estabelecidos no Projeto Político-Pedagógico da sua escola?
Número de docentes/equipe gestora/conselho de escola que responderam "SIM": __________
Número de docentes/equipe gestora/conselho de escola que responderam"NÃO": __________
14 – Com base nesta consulta, qual a manifestação dos docentes e equipe gestora em
relação à possível adoção de um sistema apostilado de ensino na rede municipal de
Sorocaba?
Número de docentes e equipe gestora que responderam "FAVORÁVEL": ____________
Número de docentes e equipe gestora que responderam "CONTRÁRIA": ____________
15 – Com base nesta consulta, qual a manifestação do Conselho de Escola em relação à
possível adoção de um sistema apostilado de ensino na rede municipal de Sorocaba?
Número de participantes que responderam "FAVORÁVEL": ____________
Número de participantes que responderam "CONTRÁRIA": ____________
PARTE IV
Comentários (Bloco 3/3)
Questão dissertativa a ser respondida pela equipe escolar e Conselho da Escola, devendo
refletir o posicionamento coletivo.
16. Entre com os comentários que julgar pertinentes.
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