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Os Sistemas de Informação e Gestão Educacional (SIGED) da América Latina e do Caribe: o 
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Os Sistemas de Informação e Gestão Educativa (SIGED) intervêm na operação dos sistemas 
educativos públicos vinculados aos cíclos de educação inicial (também chamada jardín 
de infância ou maternl), assim como o ensino fundamental e o ensino médio, e abrangem 
desde a parametrização das regras de alocação de recursos até a entrega das informações 
em tempo real. 

Um SIGED pode ser definido como o conjunto de processos de gestão educacional que 
servem para projetar, registrar, explorar, gerar e disseminar informações estratégicas online 
de forma abrangente, enquadrada por uma infraestrutura legal, institucional e tecnológica 
específica. Um SIGED deve permitir gerir os processos relevantes do sistema educacional 
de forma abrangente e eficiente em todos os níveis (central, regional e das próprias escolas) 
incorporando novas tecnologias (Arias Ortiz et al., 2019).

O contexto atual do COVID-19 tem destacado a importância de se contar com sistemas de 
informação atualizados e digitais que permitam o acompanhamento da aprendizagem e a 
participação dos alunos no sistema educacional. Por exemplo, os dados de frequência podem 
ser usados para identificar alunos em risco de abandono; As informações de matrículas 
de estabelecimentos públicos podem ser usadas para reorganizar grupos de alunos em 
estratégias de reabertura de escolas com distanciamento social, e os dados de matrículas 
do setor privado podem ser usados para estimar o fluxo potencial de alunos que vão migrar 
para o setor público.1 No entanto, há poucas informações atualizadas e comparáveis sobre 
o nível de desenvolvimento dos SIGED na América Latina e no Caribe (ALC) e, portanto, 
sobre o tipo de uso que pode ser feito ou o nível de investimento necessário para transformar 
sistemas.

Na região, de modo geral, os SIGEDs têm sido construídos sem uma visão abrangente dos 
sistemas de ensino, incorporando um conjunto de ferramentas e plataformas isoladas e em 
alguns casos com funções redundantes, que são implementadas para resolver necessidades 
específicas de informação associadas às políticas de gestão governamental. Destaca-se a 
perspectiva de curto prazo, que prioriza resultados em tempos limitados, o que impacta 
significativamente na forma de projetar, desenvolver e ter soluções de TI para apoiar a 
gestão educativa.2 Isso tem levado à geração de informações dispersas, inconsistentes e 
de baixa qualidade, o que não nos permite responder às necessidades atuais dos sistemas 
educacionais (Arias Ortiz et al., 2019). Quando as necessidades do sistema educacional 
como um todo são consideradas. É possível desenvolver SIGEDs consagrados que permitem 
uma gestão eficiente dos processos relevantes, aproveitando as tecnologias digitais. A 

Acesse o link https://www.globalpartnership.org/blog/using-administrative-data-design-approaches-school-reopening.

Acesse Arias Ortiz et al. (2019), capítulo 2, para uma análise detalhado dos principais desafios da gestão atual dos sistemas 
educativos.
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transformação digital de um SIGED traz consigo uma série de benefícios de eficiência na 
gestão do sistema de ensino, entre os quais se destacam:

1. A disponibilidade de informação oportuna e de qualidade para a formulação de 
políticas e alocação de recursos (humanos, físicos e financeiros).

2. A economia de tempo decorrente das tarefas administrativas que passam da execução 
manual à execução nos formatos digitais, o que contribui para a melhor utilização dos 
recursos humanos.

3. Economia orçamental, graças à utilização mais eficiente dos recursos, fruto da 
disponibilidade de informação de qualidade e da economía de tempo.

O que as evidências indicam sobre melhorias de gestão? O SIGED tem um âmbito amplo, 
tanto no nível dos processos como dos níveis de escolaridade que abrange, os quais foram 
mencionados no primeiro parágrafo. Portanto, gerar evidências rigorosas sobre seu impacto 
no gerenciamento de tal sistema pode ser complexo. Na verdade, nenhuma avaliação desse 
tipo é identificada. No entanto, há evidências emergentes que mostram os benefícios na 
melhora de certos componentes do SIGED em termos de eficiência, evasão e aprendizagem. 
Por exemplo, uma maior utilização do portal de comunicação com os pais (por meio de uma 
plataforma de gerenciamento de aprendizagem [LMS, por sua sigla em inglês, Learning 
Management Systems] está associada a efeitos positivos na aprendizagem (Bergman, 
2016). Em outras palavras, os SIGEDs devem ser vistos como plataformas para melhorar a 
gestão do sistema educacional. 

Qual é o status de progresso dos SIGEDs nos países da ALC? Qual o grau de aproveitamento 
tecnológico dos sistemas de gestão da região? Por haver poucas informações sistemáticas e 
comparativas para responder a essas questões, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) promoveu o projeto Educação Digital, que busca conhecer como são realizados os 
processos diários de gestão educacional e qual o nível de automação e de aproveitamento 
digital, a fim de melhorar a eficiência da gestão na educação (Arias Ortiz, et al. 2019). Nesse 
contexto, foi realizado um estudo diagnóstico em 16 sistemas públicos de ensino da região3 

responsáveis pela prestação e gestão de serviços educacionais. O presente documento 
sintetiza as principais conclusões do estudo, destacando boas práticas e lições aprendidas 
na transformação digital dos SIGEDs, haja vista que propõe recomendações de políticas 
para o desenvolvimento de sistemas de gestão educacional eficientes. 

Para o diagnóstico dos SIGEDs, foi elaborado um instrumento de coleta de informações 
que está estruturado em seis processos educacionais chave: i) infraestrutura física e 

III

Os 16 sistemas educacionais analisados   correspondem aos seguintes países: Argentina (províncias de Córdoba, Mendoza e Santa 
Fe), Brasil (estado de Espírito Santo e município de Florianópolis), Colômbia (cidade de Bogotá), Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Jamaica, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Uruguai (Conselho de Educação Inicial e Primária). Os sistemas 
analisados   foram selecionados de forma a ter nações das quatro regiões de países membros do Banco (Caribe, Região Andina, 
América Central e Cone Sul) e com diversos arranjos institucionais. Em alguns casos esses são sistemas gerenciados em nível nacional. 
Em outros, como Argentina, Brasil e Colômbia, são administrados por entidades subnacionais (províncias, estados, municípios).
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equipamentos, ii) instituições de ensino, iii) alunos e aprendizagem, iv) recursos humanos 
e orçamentários, v) conteúdos digital de aprendizagem e formação de professores, vi) 
ferramentas de gestão estratégica); e duas condições estruturais: i) infraestrutura tecnológica 
e ii) governança e institucionalidade. Da mesma forma, o desenvolvimento de cada processo 
e condição estrutural é classificado em quatro níveis: latente (1), incipiente (2), emergente (3) 
e estabelecido (4). Esta avaliação é derivada do nível de desenvolvimento alcançado pelas 
principais funcionalidades que compõem cada processo e condição estrutural, captadas 
em forma de pergunta fechada (entre 9 e 18 perguntas por processo) (ver instrumento no 
Anexo A). A pontuação global do SIGED é calculada como a mediana da avaliação de cada 
um dos seis processos e das duas condições estruturais. 

Um dos principais resultados que vale a pena destacar é que o nível de desenvolvimento dos 
SIGEDs nos países da região é baixo, e que na maioria dos casos analisados se encontra 
num nível incipiente (nível 2 de 4), o que indica que os processos de gestão que definem 
seus sistemas educacionais são apenas parcialmente contemplados e devem fortalecer 
sua orientação estratégica. Peru e Uruguai, bem como a cidade de Bogotá (Colômbia) e 
a província de Santa Fé (Argentina) apresentam um nível de desenvolvimento emergente; 
portanto, estão mais preparados para uma transformação digital da gestão educacional. No 
entanto, nenhum sistema da ALC atingiu um nível estabelecido, o que implica um verdadeiro 
uso da tecnologia para melhorar a eficiência e a automação da gestão educacional. Ao 
longo deste documento, são fornecidos exemplos de países como Espanha, Estônia, França 
e Inglaterra, que estão em um nível mais avançado e, portanto, oferecem pistas sobre a 
operabilidade de um SIGED estabelecido. 

Os processos educacionais em que se observa maior nível de desenvolvimento são aqueles 
vinculados aos alunos e sua aprendizagem: dois sistemas (Espírito Santo e Uruguai) estão 
em um nível de desenvolvimento estabelecido e cinco (a cidade de Bogotá, o município de 
Florianópolis, Paraguai, Peru e a província de Santa Fé) em um nível emergente. Na verdade, 
a maioria dos países adotou identificadores exclusivos para alunos e emitiu cadernetas 
digitais sobre o desempenho deles. No entanto, poucos países possuem um sistema de 
matrícula e inscrição de alunos e emissão de diplomas e certificados, portanto ainda há 
muito espaço para melhorias. Um dos processos menos avançados é o das ferramentas 
de gestão estratégica. Todos os sistemas de gestão analisados encontram-se em nível de 
desenvolvimento latente ou incipiente. Os resultados mostram que os sistemas enfrentam 
grandes desafios associados à qualidade e disponibilidade dos dados. Isso, por sua vez, 
limita a implantação de painéis de controle e o uso de ferramentas de business intelligence, 
pouco adotadas na região, o que fragiliza a geração e o uso efetivo de indicadores no setor 
de educação. Os resultados também mostram que os sistemas educacionais analisados 
enfrentam desafios em questões transversais críticas no que se refere à consolidação de 
uma visão dos SIGEDs como plataforma integral de gestão do sistema educacional. Com 
efeito, verifica-se que existe um baixo nível de interoperabilidade entre sistemas e aplicações, 
falta de visão estratégica de longo prazo e recursos humanos e financeiros escassos para 
o seu desenvolvimento. Da mesma forma, em termos gerais, observa-se um baixo nível 
de sistematização e automação dos procedimentos. As solicitações geralmente envolvem 
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procedimentos não digitais que passam por diferentes instâncias e demoram para serem 
atendidos. Isso ocorre, por exemplo, no caso de pedidos de substituição de professores, 
gerenciamento de licenças ou pedidos de reparos emergenciais de infraestrutura de edifícios 
escolares. Por fim, a análise mostra que os SIGEDs da região costumam ser construídos 
a partir das necessidades de informação do nível central. Assim, os sistemas de gestão 
e informação existentes permitem que as escolas respondam às demandas de dados do 
nível central; no entanto, existem poucas ferramentas que podem usar para facilitar suas 
atividades diárias, como registrar e rastrear alunos, professores ou suprimentos e orçamento. 
Paradoxalmente, embora os sistemas disponíveis se destinem a fornecer informação no nível 
central e às secretarias regionais, em muitos casos a informação não flui de forma integrada 
ou consistente ou no tempo necessário para apoiar a correta tomada de decisão, o que 
significa que pesquisas complementares são exigidas paralelamente em formato escrito.

Ao comparar este estudo com trabalhos anteriores, destaca-se especialmente por buscar 
contribuir para o fechamento da lacuna de conhecimento sobre os SIGEDs na ALC com 
ênfase na implementação de políticas e na gestão dos processos educacionais. Nesse 
sentido, este trabalho difere de projetos anteriores tanto em termos de escopo, por enfocar 
os sistemas educacionais, quanto em termos de enfoque, por focar em processos. Como 
pano de fundo relevante no nível geral, vale mencionar a iniciativa do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para a avaliação de sistemas de informação por meio do Data Quality 
Assessment Framework. No que se refere aos antecedentes voltados para a educação, 
destaca-se a iniciativa SABER-EMIS do Banco Mundial, que avalia sistemas de informação 
educacional com foco no nível institucional e políticas relacionadas à qualidade da coleta 
e uso de dados (Banco Mundial, 2018). Mas enquanto o SABER-EMIS se concentra na 
análise no nível político e institucional, o SIGED enfatiza a implementação dessas políticas e 
a gestão dos processos educacionais (Arias Ortiz et al., 2019). Por sua vez, a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) criou o OpenEmis, 
uma ferramenta que visa facilitar e promover a implementação de sistemas de informação 
educacional. É um software livre, que permite a adaptação a diferentes sistemas e contextos 
educacionais, ao mesmo tempo que permite a interoperabilidade com outros sistemas e 
plataformas. Da mesma forma, a UIS-UNESCO lançou um portal dedicado à informação 
educacional e sistemas de gestão que fornece manuais, guias e estruturas conceituais para 
o desenho e implementação de sistemas de gestão educativa mais eficazes.4

Este documento está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 1 explica a metodologia 
de medição do nível de desenvolvimento dos SIGEDs; O Capítulo 2 resume as principais 
conclusões dos estudos de caso; o capítulo 3 detalha os resultados e boas práticas que 
emergem do SIGED estudado, e o capítulo 4 inclui as principais conclusões. O Anexo A 
inclui o instrumento de medição aplicado. O Anexo B apresenta uma síntese do perfil do 
SIGED para cada um dos 16 casos analisados, aprofundando os pontos fortes identificados, 
oportunidades de melhoria, recomendações para alcançar um SIGED estabelecido, lições 
aprendidas, bem como um plano de fortalecimento e custeio para cada caso.

Acesse mais informações a través do http://emis.uis.unesco.org/.4
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Como medir 
o nível de 
desenvolvimento 
dos SIGEDs?

CAPÍTULO 1



No conhecido instructional core, Cohen e Ball (1999) identificam os elementos essenciais 
de qualquer processo de ensino/aprendizagem: alunos, professores e conteúdo. 
As interações entre esses três elementos ocorrem dentro de uma escola, em uma 
determinada comunidade e dentro da estrutura de um sistema educacional (ver figura 
1.1). Esses elementos e suas interações são os fatores que todo SIGED deve gerenciar 
para garantir a prestação dos serviços educativos.5

Desses elementos, deriva a visão abrangente dos processos de gestão educacional, na qual 
se identificam seis processos principais de gestão e duas condições estruturais (ver figura 
1.2). Para a validação desses processos, com seus subprocessos, e as condições estruturais, 
dois aspectos foram analisados. Em primeiro lugar, a disponibilidade destes em todos os 
SIGEDs da região; em segundo lugar, a relevância que têm nos sistemas educacionais, já que 
por meio desses processos e condicionantes é administrado mais de 95% do orçamento dos 
ministérios da Educação.

Algumas novas visões expandem as fronteiras dos sistemas educacionais para incorporar o capital social dos alunos, além de suas 
famílias e comunidades  (Freeland Fisher y Fisher, 2018).

Fonte: Reprodução de Arias Ortiz e al. (2019) baseado em Cohen e Ball (1999).

5

GRÁFICO 1.1
Elementos do sistema educativo
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Para diagnosticar o nível de desenvolvimento de cada processo e condição estrutural, o 
instrumento de coleta de informações aplica uma série de questões fechadas (entre 9 e 18 
questões por processo)6 referentes às funcionalidades que um SIGED estabelecido deve 
realizar para integrar o núcleo de interações instrucionais (ver Anexo A). O instrumento levanta 
um total de 119 questões, das quais 113 questões fechadas são utilizadas para calcular o nível 
de desenvolvimento do SIGED.7

O instrumento permite atribuir uma pontuação a cada questão, com valores discretos entre 1 e 4, 
dependendo do grau de desenvolvimento da funcionalidade.8 A classificação dada a cada um 
dos itens avaliados (subprocessos) reflete o grau de desenvolvimento observado nele: latente (1), 
incipiente (2), emergente (3) e estabelecido (4).9 Por sua vez, cada resposta vai acompanhada 
de uma breve descrição qualitativa que fundamenta a qualificação atribuída ao ítem analizado.

São 16 questões referentes à condição estrutural da infraestrutura tecnológica; nove questões sobre a condição estrutural de 
governança e institucionalidade; 14 correspondentes ao processo de gestão de infraestrutura física e equipamentos; 13 relacionados 
com a gestão de centros educacionais; 13 à gestão de recursos humanos e financeiros / orçamentários; 18 para estudante e gestão 
de aprendizagem; 14 relacionados à gestão de conteúdos digitais para aprendizagem e formação de professores; e 16 referentes a 
ferramentas de gestão estratégica.

Seis das perguntas do instrumento são abertas e seu objetivo é documentar os sistemas e plataformas de computador que são usados 
em cada processo de gestão.

Para mais detalhes sobre o trabalho de campo e o instrumento de coleta de informações, consulte o Anexo A.

Se um subprocesso não atender ao esperado de acordo com a definição do SIGED (para aquele processo), será classificado como 
latente. Se um subprocesso tiver cobertura parcial e não atender à orientação da definição do SIGED (para o referido processo), será 
classificado como incipiente, enquanto se um subprocesso tiver a orientação da definição do SIGED (para o referido processo), mas 
seu alcance é parcial, será considerado emergente. Serão identificados como estabelecidos os subprocessos que possuam a devida 
orientação com escopo superior a 80% e estejam sistematizados em relação à definição do SIGED.

6

7

8

9

GRÁFICO 1.2
Processos de gestão e condições estruturais

Fonte: Arias Ortiz e al. (2019).
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O cálculo da pontuação SIGED consiste em dois níveis de análise. Em primeiro lugar, a mediana 
da avaliação de todas as questões correspondentes é calculada para cada um dos seis 
processos e as duas condições estruturais. Isso permite identificar o nível de desenvolvimento 
do sistema examinado em cada uma das áreas analisadas. Em segundo lugar, obtém-se o 
escore global do SIGED, que consiste na mediana da avaliação que o sistema educacional 
analisado obteve nos seis processos e nas duas condições estruturais.

Note-se que utilizar a mediana como medida de tendência central para a construção do 
escore global implica atribuir o mesmo peso relativo a cada processo e condição estrutural 
analisados. Porém, na prática, os processos de gestão de recursos humanos e orçamentos, 
alunos e aprendizagem, bem como as duas condições estruturais examinadas (infraestrutura 
tecnológica e governança e instituições), assumem maior relevância. Enquanto as condições 
estruturais representam ambientes de contexto necessários à otimização de todos os processos, 
a gestão dos recursos humanos e orçamentais, bem como dos alunos e da aprendizagem, 
envolve os aspectos centrais de qualquer sistema educacional. Além disso, de acordo com 
a perícia, seriam esses os processos pelos quais qualquer caminho de otimização deve ser 
iniciado, se for considerado que a gestão baseada na identificação única de cargos, dotações 
orçamentárias, professores e alunos constitui a base e o eixo transversal para o aprimoramento 
do SIGED. Estas funcionalidades são fundamentais para ter um impacto decisivo na melhoria 
da alocação dos recursos administrados pelos ministérios da Educação da região. 

Tal como acontece com os processos e condições estruturais, a metodologia implementada 
permite classificar cada um dos SIGEDs analisados, segundo o seu grau de desenvolvimento, 
nos mesmos quatro níveis já mencionados: latente (1), incipiente (2), emergente (3) e 
estabelecido (4). Como pode ser visto na figura 1.3, um SIGED é definido como “latente” 
quando não aborda os processos e subprocessos centrais ou as condições estruturais que os 
definem. Por outro lado, é classificado como “incipiente” quando apresenta uma abordagem 
parcial dos processos e subprocessos centrais e das condições estruturais que o definem, 
mas requer uma reorientação para atingir os objetivos. Por outro lado, ao emergir o SIGED 
realiza uma abordagem parcial dos processos centrais e das condições estruturais que o 
definem e a sua orientação é adequada, mas não tem o alcance esperado para atingir todos 
os objetivos. Por fim, um SIGED é considerado estabelecido quando seu escopo é superior 
a 80% dos processos centrais e condições estruturais que o definem e sua orientação é 
adequada para atingir os objetivos.

Assim, tomando como referência as características de um SIGED estabelecido (4), o 
instrumento também atende ao objetivo de propor com clareza as ações necessárias para 
fortalecer o SIGED no caminho para sua transformação digital. Um SIGED estabelecido permite 
a gestão adequada dos diferentes aspectos dos sistemas educacionais e gera e distribui 
informações integradas, relevantes, oportunas, confiáveis e fáceis de interpretar em todos os 
níveis do sistema. Sua contribuição se manifesta em todo o processo de gestão educacional, 
na formulação das políticas, na sua implementação e na avaliação da sua eficácia. Um SIGED 
estabelecido inclui uma plataforma para a gestão de recursos e informações, bem como a 
capacidade de fornecer informações para melhorar a gestão. Da mesma forma, de forma 
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complementar, deve também disponibilizar portais (aplicações) integrados concebidos para 
satisfazer as necessidades de informação de professores, pais e alunos, de forma a garantir 
o acesso à informação de forma transparente e online. No caso dos alunos, é oportuno 
considerar a integração de ferramentas de apoio à aprendizagem num mesmo ambiente de 
acesso, juntamente com a informação de gestão (caderno digital, ferramentas LMS, recursos 
pedagógicos digitais, etc.).

Agora, a figura 1.4 mostra o modelo conceitual dos sistemas de suporte SIGED. Na parte central 
do diagrama (SIGED Sistemas Centrais), são apresentadas as aplicações que suportam os 
principais modelos de gestão e representam os principais módulos para a concepção de uma 
plataforma de gestão abrangente para os sistema de ensino.

Esta plataforma de gestão está enquadrada em duas condições estruturais. No que se refere 
à governança e institucionalidade, possui um projeto estratégico que contenha a otimização 
completa do SIGED, com a alocação dos recursos financeiros e humanos necessários, que 
é condição necessária para a consolidação de um SIGED estabelecido. Da mesma forma, 
espera-se encontrar os instrumentos legais (leis, decretos, resoluções, disposições, etc.) e o 
quadro normativo que define as responsabilidades em cada processo e as diretrizes para o 
funcionamento e gestão dos sistemas de informação. Em relação à segunda condição estrutural 
(infraestrutura tecnológica), em um SIGED estabelecido devem estar disponíveis todos os 
elementos de hardware, software e conectividade que forneçam suporte adequado para a 

GRÁFICO 1.3
Níveis de classificação dos SIGEDs

Tem um alcance 
superior a 80% 
dos processos 
e condições 
estruturais e está 
orientado para uma 
gestão eficiente.  

Tem uma 
abordagem parcial 
dos processos 
e condições 
estruturais e está 
orientado para uma 
gestão eficiente.

Cobre parcialmente 
os processos 
e condições 
estruturais que o 
definem, porém 
não está orientado 
para uma gestão 
eficiente.

Não cobre os 
processos 
nem condições 
estruturais que o 
definem.

Fonte: Arias Ortiz e al. (2019).
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Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 1.4
Marco conceitual de sistemas de apoio ao SIGED

6

execução de soluções computacionais (entre eles, servidores, serviço de processamento em 
nuvem, dispositivos de armazenamento, base software, aspectos de segurança cibernética, 
elementos de conectividade, etc.).

A criação de uma base de dados única de elementos compartilhados e interoperáveis sobre a 
qual são implantadas as soluções informáticas de suporte aos processos constitui a base para 
a criação de uma plataforma de gestão integral para os Ministérios da Educação. Do ponto 
de vista conceitual, esta plataforma é suportada pelo estabelecimento dos seguintes registros 
centrais:
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1) Cadastro único de pessoal (associado ao processo de recursos humanos e orçamentos), 
como repositório de todos os dados que compõem a caracterização e atuação de cada 
professor, candidato ou trabalhador do sistema de ensino. Isso inclui suas informações 
pessoais, os cargos que ocupa, seu histórico médico, detalhes de pagamento de salários, 
histórico profissional, atualizações de empregos e avaliações externas. Esse cadastro 
deveria ser a fonte para o acerto mensal da folha de pagamento dos professores e estaria 
associado ao cadastro único de cargos, que por sua vez estaria relacionado ao orçamento.

2) Cadastro único de cargos / cargos (vinculado ao processo de recursos humanos e 
orçamentos), com orçamento relacionado a cada cargo. Este registo deve incluir um 
identificador único que permita associar o referido elemento à pessoa que ocupa o 
cargo ou posição. No caso de substituições, deve-se validar a ausência do ocupante do 
cargo e, em seguida, ser associada a substituição. A soma das cobranças únicas será o 
orçamento total de cobranças disponíveis e funcionará como um limite de gastos.

3) Inscrição única de alunos (associada ao processo de alunos e aprendizagem), que 
permite a gestão nominal dos alunos, com dados pessoais e acadêmicos, assistência 
social, se houver, inscrições online, seção e divisão a que frequenta, etc., tudo incluído 
em um único repositório.

4) Cadastro único de centros (associado ao processo de instituições de ensino), como 
um cadastro único de dados referentes a centros de ensino. Devem ser considerados 
dados sobre centros específicos (nome, endereço, contatos, etc.), currículos oferecidos, 
organização escolar que implementa, turnos em que atua e edifícios que ocupa.

5) Cadastro único de edifícios escolares (infraestrutura física e equipamentos), 
como único repositório de todos os dados relativos ao ambiente escolar do sistema 
educacional, considerando o edifício físico, bens imóveis e pessoais, equipamentos e 
serviços disponíveis. Além disso, neste registro, o inventário das diferentes intervenções 
de construção seria mantido. 

Os usuários desses módulos de informática, sempre integrados a uma plataforma de 
gestão, serão as áreas internas dos ministérios de Educação,10 do nível central ao nível das 
escolas. Os usuários poderão operar os mesmos dados online, com os níveis de segurança 
correspondentes a cada função e garantindo sempre a integridade da informação processada. 
Da mesma forma, um SIGED estabelecido integra soluções para a análise de repositórios 
integrados de informação (data warehouse) e para a geração de painéis de controle. Estes 
quadros devem ser dirigidos a todos os níveis decisórios, centrais e descentralizados, com 
especial atenção para os centros educativos e com a elaboração de relatórios analíticos online 
para apresentar às equipas de gestão, com enfoque nas escolas, elemento fundamental para 
fortalecer a tomada de decisão. Nesse modelo conceitual, as escolas, com seus diretores e 

Entre as áreas desses ministérios estão, por exemplo: gestão de pessoal, alunos, construção de infraestrutura, centros 
educacionais, orçamento, folha de pagamento, currículo, conteúdo digital, formação de professores, concursos, planejamento 
educacional, estatísticas.
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professores, poderão atender não só digitalmente às demandas administrativas, mas também 
às pedagógicas. Assim, por exemplo, eles terão a possibilidade de identificar alunos em risco 
de abandono (graças a padrões de frequência), alunos com distorção idade/serie (graças a 
uma visualização oportuna dos resultados do teste) ou dinâmica da sala de aula e assim tomar 
decisões informadas e dentro do prazo em relação ao seu arranjo de ensino-aprendizagem.

Para a implementação é imprescindível que haja um mecanismo de autenticação único 
para os usuários, com funções específicas no sistema, associadas às funções que cada 
um desempenha (professores, alunos, pessoal administrativo, diretivas, etc.). Um SIGED 
estabelecido deve garantir a rastreabilidade dos acessos e modificações aos dados sensíveis, 
para os quais devem ser implementados mecanismos de auditoria de acessos e modificações, 
com backups históricos.
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Estamos prontos 
na América Latina 
e no Caribe para a 
transformação digital 
da gestão educacional? 
Principais achados

CAPÍTULO 2



Este capítulo descreve os principais resultados da análise da transformação digital dos 
SIGEDs em nível regional com base em dados de 16 sistemas de ensino de 13 países da 
região. O gráfico 2.1 mostra o nível de desenvolvimento global do SIGED para cada caso 
analisado. Consistente com a metodologia estabelecida, os resultados são exibidos em 
uma escala de cores, variando do nível de desenvolvimento latente (vermelho) ao nível de 
desenvolvimento estabelecido (verde). 

Como se pode observar no gráfico, nenhum dos sistemas educacionais atinge o nível 
de desenvolvimento estabelecido. Dos 16 sistemas analisados, 10 estão em um nível de 
desenvolvimento incipiente (2 de 4). A cidade de Bogotá, Peru, a província de Santa Fé e o Uruguai 
possuem os sistemas com maior grau de desenvolvimento, em nível emergente (nível 3 de 4).

GRÁFICO 2.1
Nível de desenvolvimento global do SIGED por sistema educacional, países ou 
localidades selecionadas da América Latina e do Caribe

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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GRÁFICO 2.2
Nível de desenvolvimento global do SIGED por processo e condição estrutural

Fonte: Elaboração Própria.
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são apresentados em ordem alfabética.

Os resultados mostram que os sistemas educacionais da ALC não ficaram para trás no processo 
de transformação digital da gestão, no que diz respeito, por exemplo, ao apetrechamento de 
material tecnológico nas escolas e à consolidação de conteúdos digitais online. No entanto, 
persistem também desafios e oportunidades de melhoria, quer ao nível da interoperabilidade 
dos sistemas, quer ao nível do desenvolvimento de sistemas que permitam a monitorização 
contínua dos alunos para evitar o abandono escolar, bem como na gestão de edifícios e 
materiais escolares, para uma maior eficiência na a manutenção dos bens.

A Figura 2.2 apresenta o nível de desenvolvimento de cada processo-chave e condição 
estrutural analisada, nos 16 sistemas educacionais estudados. A nível regional, verifica-se que 
todos os processos e condições estruturais chave apresentam um grau de desenvolvimento 
incipiente (nível 2 de 4), com exceção do processo referido a Infraestruturas e equipamentos, 
que regista um nível de desenvolvimento latente (nível 1 de 4). Como se pode observar no 
gráfico, os países ou localidades que apresentam pelo menos um processo ou condição 
estrutural em um nível estabelecido (verde) são a cidade de Bogotá, o estado do Espírito 
Santo, o Peru, a província de Santa Fé e o Uruguai.
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Abaixo está um breve resumo das principais descobertas e resultados para cada processo 
chave e condição estrutural analisada.

CE1: Infraestrutura tecnológica 

Embora as perspectivas sejam boas em termos de conectividade, infraestrutura 
tecnológica e arranjos para empreendimentos tecnológicos, um dos maiores desafios é 
resolver o problema da falta de interoperabilidade dos sistemas que suportam o SIGED. 

O escasso desenvolvimento da interoperabilidade é observado tanto nos ministérios da 
Educação quanto nos sistemas de outros órgãos públicos de cada país analisado. Os 
sistemas existentes não foram concebidos para tratar de forma abrangente a gestão do 
sistema de ensino, mas foram criados de forma fragmentada, com o objetivo de responder a 
necessidades e demandas específicas. Isso resultou em sistemas de computador espalhados 
e isolados, que em muitos casos são baseados em uma arquitetura desatualizada. Além disso, 
a ausência de protocolos e padrões de segurança gera falta de confiança e limita o uso de 
novas tecnologias como big data ou inteligência artificial, entre outras dificuldades. 

No plano internacional, os países que conseguiram integrar os diferentes sistemas são 
aqueles que deram um salto real na adoção de tecnologia, como a Estônia. Sua plataforma de 
gerenciamento escolar eKool tem a capacidade de interoperar com outros aplicativos (Smith, 
2019b). Além disso, no nível do governo central possui o X-ROAD, uma camada para a troca 
segura de informações para os diferentes sistemas de informação do Estado, incluindo a 
educação.

CE2: Governança e institucionalidade

Em geral, os países desenvolveram algum tipo de arcabouço legal básico para o 
funcionamento do SIGED. Existem planos limitados que abordam aspectos específicos 
de diferentes áreas dos Ministérios/Secretarias da Educação, mas não há uma visão 
estratégica de como todos os sistemas de informática devem interoperar entre si como 
uma plataforma de gestão para o sistema de educação. A limitada disponibilidade 
de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento do SIGED tem sido uma 
característica observada na maioria dos sistemas educacionais analisados. 

Um caso de boa prática fora da região é o da França. Neste país, o Ministério da Educação 
Nacional define a abordagem estratégica para Espaços Digitais de Trabalho (ENT), nome 
dado aos SIGEDs (Smith, 2019c). Com isso, enquadra-se a definição e implementação das 
DCNT e orienta-se a oferta das soluções disponíveis.
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P1. Infraestrutura física e equipamento

Existem boas experiências em termos de identificadores únicos e georreferenciamento 
de edifícios escolares. No entanto, ainda não existem procedimentos de atualização 
permanente de infraestrutura e equipamentos para nortear as atividades de planejamento 
da oferta física de acordo com a demanda escolar. 

Outro elemento característico é que, em geral, não existe um plano sistematizado para a 
realização de manutenções preventivas e atendimento a emergências de infraestrutura nas 
instalações físicas. Em termos de inventários, em geral, não existe informação centralizada e 
atualizada sobre todos os bens de cada edifício escolar, onde são registados os detalhes do 
mobiliário, equipamentos e laboratórios. 

Um caso de boas práticas fora da região é o da Andaluzia (Espanha). O Séneca, Plataforma 
de Gestão do Sistema Educativo da Andaluzia, possui um módulo específico com informações 
atualizadas sobre infraestrutura, incluindo edificações, laboratórios, recursos de tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) (Smith, 2019a). Além do cadastro escolar, o sistema 
consolida os dados com o cadastro nacional de centros. 

P2. Instituições educacionais

A identificação única de centros educacionais é um conceito adotado pela maioria dos 
sistemas educacionais analisados, embora se observe uma grande heterogeneidade em 
termos do nível de desenvolvimento e problemas na definição conceitual. 

O registo digital dos turnos em que os troços e grupos de cada escola funcionam por 
edifício mostra também alguns avanços. Alguns desafios giram em torno da sistematização 
dos planos de estudos e da estrutura de empregos, do planejamento do tempo e da gestão 
centralizada da oferta educacional. Os sistemas educacionais não têm mecanismos de 
gestão e responsabilização de transferência, ou um registro do material educacional entregue 
às escolas. A abordagem de cima para baixo prevalente nos SIGEDs da região priorizou 
as necessidades de informação do nível central e limitou as escolas à função de relato de 
informações. Nesse sentido, poucos são os avanços na adoção do SIGED como um conjunto de 
ferramentas que facilita e fornece feedback sobre o funcionamento das escolas e permite uma 
boa gestão e disponibilização de informações nos níveis intermediário e central. Novamente, 
o caso da Estônia deve ser citado como exemplo de boas práticas fora da região neste item. 

O já denominado sistema eKool é uma ferramenta de gestão escolar que atende alunos, 
famílias, escolas e autoridades governamentais (Smith, 2019b). Para cada tipo de usuário, o 
eKool possui diferentes funcionalidades. Assim, os pais podem acessar informações sobre 
o desempenho de seus filhos em tempo real, os professores economizam tempo com a 
digitalização das tarefas administrativas e as autoridades podem acessar todas as informações 
e acompanhar as escolas.
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P3. Gestão de recursos humanos e orçamentário

Os sistemas de ensino vêm estabelecendo identificadores únicos e diferenciados 
para cada pessoa e para cada cargo na rede pública de ensino. Os recursos humanos 
constituem a maior parte dos orçamentos para a educação; no entanto, sua gestão 
apresenta desafios marcantes. 

Os sistemas financeiros não estão devidamente integrados aos sistemas de recursos humanos 
e, portanto, os procedimentos de folha de pagamento geralmente não são realizados de forma 
automática com base em informações atualizadas. Além disso, a validação da contratação 
de recursos humanos, a sua afectação a centros de ensino e a gestão de licenças médicas e 
administrativas é efectuada com um nível de sistematização e automatização muito reduzido. 

Fora da região, vale destacar o caso da Inglaterra. Seu sistema de gestão escolar possui um 
módulo específico para gestão de pessoas (SMS PERSONNEL), que contém dados pessoais, 
profissionais, contratuais e de folha de pagamento, e também está integrado aos sistemas de 
gestão financeira e orçamentária (Smith, 2019d). 

Na região, destaca-se o caso de Pernambuco (Brasil), onde, em colaboração com o BID, foi 
desenvolvido um sistema de monitoramento de custos que fornece informações detalhadas 
sobre gastos e orçamentos nas escolas. Além de gerar transparência, a implantação do 
sistema permitiu a identificação de ineficiências (Elacqua, Soares e Brant, 2019).

P4. Alunos e aprendizagem

A gestão de alunos e aprendizagem é um dos processos que os governos mais 
priorizam. Isso é evidenciado pelo fato de que a maioria dos sistemas analisados possui 
identificadores exclusivos de alunos. Alguns sistemas educacionais também utilizam um 
caderno individual do aluno em formato digital com informações sobre seu desempenho. 
Porém, entre os casos analisados, poucos possuem processo digital de registro e 
matrícula e de emissão de diplomas e certificados. 

Ter um cadastro digital no nível do aluno de serviços complementares, como alimentação, 
transporte e bolsa de estudos, ainda é um desafio. A comunicação com os pais continua a 
ser realizada principalmente pelos canais tradicionais e há pouco uso de tecnologias digitais. 

Um caso de boas práticas fora da região é o da Andaluzia (Espanha). A plataforma de gestão 
do Séneca possui um subsistema específico para o gerenciamento de toda a trajetória 
acadêmica e administrativa do aluno, que inclui pré-matrícula, matrícula, histórico escolar, 
inscrições de vagas, faltas e avaliações, até a conclusão do ensino médio. (Smith, 2019a). 
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Na região, vale destacar os casos de Chile, Equador, São Paulo (Brasil) e Rio de Janeiro 
(Brasil), que possuem sistemas digitais de registro. Em particular, o Chile implementou 
um sistema centralizado que usa um algoritmo para a designação de alunos a centros 
educacionais. O processo é realizado por meio de uma plataforma online administrada pelo 
Ministério da Educação, que se aplica a todos os centros educacionais subsidiados (públicos 
e privados), onde as famílias se inscrevem e classificam as escolas de acordo com sua ordem 
de preferência. Para atribuir vagas nas escolas que apresentam mais inscrições do que vagas, 
é usado um algoritmo que maximiza a probabilidade de que os alunos sejam matriculados em 
suas escolas preferidas e são estabelecidas prioridades nos processos de alocação para 
famílias de baixa renda, irmãos de alunos que são já matriculados na escola e filhos do quadro 
funcional (Elacqua, Iribarren e Santos, 2018).

P5. Conteúdo digital para aprendizagem e formação docente

Os países estabeleceram departamentos para definir diretrizes sobre conteúdo digital 
e consolidaram alguns repositórios de recursos digitais para alunos. No entanto, esses 
tipos de recursos podem ser melhor explorados para o crescimento profissional dos 
professores, bem como para expandir o treinamento dos próprios professores para 
conceber e compartilhar recursos e práticas inovadoras. 

Quanto às ferramentas digitais, como plataformas de avaliação ou gestão da aprendizagem, 
seu uso ainda é limitado. Alguns países usam sistemas de gestão da aprendizagem para a 
formação de professores, mas geralmente não em grande escala. A incorporação dessas 
plataformas no processo de aprendizagem dos alunos é escassa. 

Fora da região, o caso da Estônia deve ser mencionado mais uma vez. Suas ferramentas digitais 
incluem o portal de recursos digitais e-koolikott, que contém materiais para professores, alunos 
e pais, e o sistema de gerenciamento de aprendizagem Opiq (Smith, 2019b). Além disso, 
alunos e professores têm acesso a recursos editoriais especializados. A interoperabilidade 
das diferentes plataformas facilita o uso dos recursos disponíveis.

P6. Ferramentas para a gestão estratégica

A utilização de ferramentas de tomada de decisão apresenta grandes desafios, 
principalmente associados à qualidade e disponibilidade dos dados. Isso, por sua vez, 
limita a implantação de painéis e o uso de ferramentas de business intelligence, áreas 
em que se observa baixa adoção na região e, portanto, também afeta a geração e o uso 
efetivo de indicadores setoriais. 

A Estônia também é um caso de boas práticas fora da região em termos de ferramentas 
de gestão estratégica. A plataforma eKool possui diversos painéis com dados pedagógicos 
(como matrícula, frequência, série ou disciplina) e dados gerenciais do sistema educacional 
(como carga horária das escolas, lista de recursos ou uso do refeitório) (Smith, 2019b).
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O Anexo B apresenta uma síntese do perfil do SIGED para cada um dos 16 casos analisados, 
aprofundando os pontos fortes identificados, oportunidades de melhoria, recomendações para 
alcançar um SIGED estabelecido, lições aprendidas, bem como um plano de fortalecimento e 
custeio para cada caso. Este material é acompanhado de gráficos resumidos, que detalham 
a porcentagem de funcionalidades de acordo com o nível de desenvolvimento, para cada 
processo-chave e condição estrutural.
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A pandemia do COVID-19 obrigou os países a fecharem as portas 
das salas de aula de todos os seus centros educacionais e, 
portanto, a implementar o ensino à distância de emergência para 
garantir a continuidade dos serviços nesta área. Até que ponto os 
países foram capazes de implantar plataformas e recursos online 
para oferecer conteúdo, bem como ferramentas de comunicação 
entre professores e alunos, dependeu em grande parte do estado 
de progresso dos sistemas educacionais nesta dimensão e, 
claro, de condições estruturais como lacunas digitais em termos 
de conectividade. A análise do SIGED revelou que a maioria dos 
sistemas educacionais estava mal preparada para a transição 
para um modelo de educação remota, e muitos países tiveram 
que recorrer a canais mais análogos, como rádio e televisão para 
alcançar todos os alunos durante o período. Fechamento (Álvarez 
et al., 2020). Devido a esse desafio, nos últimos meses os países 
aceleraram o uso de tecnologias digitais para a educação e 
investiram para acabar com a exclusão digital por meio da compra 
de equipamentos e do fornecimento de conectividade. No entanto, 
o que essa crise está exigindo das nações supera o conteúdo 
digital. Os sistemas de informação e gestão serão essenciais nos 
próximos anos para monitorar aspectos como a incidência de 
evasão e a evolução das competências digitais e pedagógicas 
dos professores para enfrentar as lacunas de aprendizagem que a 
pandemia vai deixar para trás.

© UNICEF-UY/2020/Alva
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Resultados: 
Qual é o nível de 
desenvolvimento dos 
processos de gestão 
educacional na América 
Latina e no Caribe?

CAPÍTULO 3



Os resultados do estudo em nível regional mostram que a infraestrutura tecnológica está 
em um nível de desenvolvimento Incipiente (nível 2 de 4). A maioria dos casos analisados 
concentra-se no estado incipiente e emergente (ver figura 3.1). A cidade de Bogotá, a 
província de Córdoba, a Costa Rica, a província de Santa Fé e o Uruguai apresentam o 
maior grau de desenvolvimento e estão em um nível emergente.

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS3.1

CONDIÇÃO ESTRUTURAL 1: 
Infraestrutura tecnológica: Incipiente

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.

GRÁFICO 3.1
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em infraestrutura tecnológica
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Vale destacar o caso da província de Santa Fé, que lançou um modelo para o desenvolvimento de 
aplicações e interoperabilidade entre sistemas. Eles possuem quatro ambientes centralizados 
para a implantação dos aplicativos, além de um protocolo de backup e restauração de 
informações. Todos os sistemas possuem mecanismos de autenticação únicos. Enquanto a 
província está se preparando para melhorar a conectividade e o equipamento, ela deve gerar 
um inventário preciso de conexões, ativos e instrumentos em nível individual.

Por outro lado, na província de Córdoba existe uma equipe treinada nas tecnologias atuais 
e metodologias ágeis e que são utilizadas para gerenciar as iniciativas do Ministério da 
Educação. No nível central, existem quatro ambientes para a implantação correta de 
aplicativos. As metodologias de backup, restauração de informação e políticas de uso de 
dados são realizadas centralizadamente a partir do governo central da província. Além disso, 
a prefeitura local utiliza um sistema único de acesso para autenticação por meio da plataforma 
Cidadão Digital (CIDI), também utilizada na educação.

A condição estrutural da infraestrutura tecnológica refere-se a todos os arranjos tecnológicos 
(hardware e software) nos quais se baseia um determinado sistema educacional. Nesse sentido, 
um SIGED estabelecido deve garantir níveis mínimos de processamento e conectividade 
para fins administrativos e pedagógicos. Isso inclui a conectividade nas secretarias centrais 
e regionais dos Ministérios da Educação e nas escolas. Deve-se observar que o termo 
conectividade não significa apenas que todos os usuários tenham uma conexão à Internet, 
mas também que tenham acesso a uma quantidade de dados e velocidade de transmissão 
de dados suficientes para atender às suas necessidades. Os fatores comumente usados para 
determinar os requisitos mínimos de conectividade de sistemas educacionais são o número de 
usuários e o tráfego de rede, tanto para sistemas de gerenciamento quanto para plataformas 
educacionais. Outro aspecto relevante é o conjunto de medidas de segurança cibernética 
e proteção da informação. Algumas disposições complementares incluem tecnologias de 
autenticação para proteger a identidade e auditorias automáticas de dados confidenciais que 
podem ser modificados pelos usuários dos sistemas.

Outra dimensão importante é a interoperabilidade. Normalmente, os  ministérios/secretarias 
da Educação utilizam diferentes sistemas e ferramentas de informática, portanto, a 
interoperabilidade e a compatibilidade entre eles devem ser garantidas. Por exemplo, pode 
acontecer que as linguagens de programação dos diferentes sistemas sejam diferentes, 
ou que um sistema tenha sido desenvolvido com uma tecnologia já obsoleta que dificulta a 
interoperabilidade com outras mais modernas. Essas e outras barreiras foram amplamente 
documentadas (ver Chen, 2006). Por sua vez, dispor de informações técnicas e operacionais 
sobre os diferentes sistemas contribui para a sua manutenção e atualização, bem como 
para uma melhor apropriação pelos utilizadores. Isso é particularmente importante quando 
os sistemas são adaptados à organização, para garantir sua sustentabilidade diante das 
mudanças de pessoal, que costumam ser comuns em entidades públicas. Vale destacar 
que embora os atores envolvidos nos arranjos tecnológicos para o funcionamento do sistema 
educacional sejam diversos, geralmente a responsabilidade principal recai sobre as diretorias 
de tecnologia dos  ministérios/secretarias da Educação. 
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No contexto internacional, os países que conseguiram integrar os diferentes 
sistemas são aqueles que deram um salto real na adoção de tecnologia, 
como a Estônia. Com efeito, sua plataforma de gerenciamento escolar 
eKool é um sistema 100% baseado na Internet e oferecido em modo de 
software como serviço. Ele funciona por meio de um navegador da web 
e, portanto, pode ser acessado em dispositivos móveis. Embora não seja 
necessário instalar o software ou seus componentes em um servidor local, 
o que é necessário é uma conexão confiável com a Internet. De referir que 
a Estônia apresenta um elevado índice de acesso à conectividade nas 
residências e que a execução do seu plano de governo eletrónico é uma 
referência a nível mundial.

Entre os produtos e serviços integrados no eKool, destacam-se as 
plataformas de e-learning, e-books, resultados de provas e consultas 
de alunos, cadastro nacional de cidadãos, etc. Por sua vez, no nível do 
governo central foi desenvolvido o X-ROAD, uma platafroma segura de 
troca de informações através da Internet e que permite aos diferentes 
sistemas de informação do Estado se comunicarem e trocarem dados 
entre si.

Por sua vez, no caso da Andaluzia (Espanha), destaca-se o alto grau de 
interoperabilidade do Sistema de Informação e Gestão Educacional do 
Seneca. A interoperabilidade nos sistemas de gestão e informação tem sido 
uma das prioridades do governo espanhol, para o qual foi implementada 
a Estratégia Nacional de Interoperabilidade (ENI). Desde o seu início, o 
Seneca foi concebido com a ideia de interoperar e intercambiar dados 
com outros sistemas externos que intervêm nos processos educacionais. 
Como resultado, as inter-relações acontecem com: i) a Agência Tributária 
da Andaluzia para a verificação de rendimentos de unidades familiares 

QUADRO 3.1
Infraestrutura tecnológica: 
os casos da Estônia e da Andaluzia (Espanha)
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em diferentes processos de concorrência; ii) a plataforma de Supressão 
de Certificações em Suporte Papel para a verificação de residência de 
famílias; iii) o Ministério da Economia e Finanças para o pagamento de 
bolsas com o sistema Júpiter e com o Serviço de Emprego da Andaluzia 
para a verificação dos pedidos de bolsas.

Em termos de interoperabilidade interna, o Seneca está intimamente 
integrado ao Sistema Unificado de Gestão de Recursos Humanos 
(SIRhUSE), fonte de autorização para usuários do sistema, bem como 
prestador de determinados serviços telemáticos a professores através 
da própria plataforma Seneca, por meio da qual oferece alguns serviços 
como folha de pagamento e dados básicos da História Administrativa do 
corpo docente. O Seneca também está integrado ao Sistema de Gestão 
do Cadastro Oficial de Centros, principal fonte de informações básicas 
dos centros (dados básicos, endereços, formação, serviços, etc.) em 
nível regional e nacional. Outro fator importante de integração ocorre 
com as plataformas de treinamento a distância (e-learning com Moodle) 
do Ministério, das quais participam mais de 22.000 alunos, que são 
cadastrados automaticamente nessas plataformas a partir das informações 
disponíveis no Sêneca.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019a; 2019b).
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As funcionalidades relacionadas à condição estrutural da infraestrutura tecnológica estão 
organizadas em cinco categorias: i) conectividade; ii) tecnologia para processamento e 
desenvolvimento; iii) segurança cibernética e integridade de dados; iv) documentação e 
manutenção de sistemas ev) interoperabilidade. Cada categoria é descrita a seguir e são 
destacadas as melhores práticas e experiências dos casos com maior grau de desenvolvimento. 
Cada funcionalidade é acompanhada por um gráfico, para que seja refletido o nível de 
desenvolvimento dos 16 casos analisados. 

• Registro automático de dados 
   sensíveis.

• Proteção da identidade dos usuários 
   do sistema.

• Procedimento para salvaguardar e 
   restaurar informações.

• Medidas de segurança cibernética.

CIBERSEGURANÇA E 
INTEGRALIDADE DOS 
DADOS

3

4

1

• Conectividade em seceretarias   
   centrais e locais.

• Conectividade nas escolas.

CONECTIVIDADE

• Documentação técnica e manuais do 
   usuário.

• Políticas de manutenção e suporte 
   tecnológico.

DOCUMENTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS

2

• Infraestrutura tecnológica de 
   acordo com a demanda.

• Ambientes de desenvolvimento, 
   teste e produção diferenciados.

• Arquitetura e ferramentas de 
   desenvolvimento adequadas.

TECNOLOGIA 
PARA 
PROCESSAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO

5

• Integração de nível de dados.

• Sistemas compatíveis e interoperáveis.

• Interoperabilidade com sistemas externos.

INTEROPERABILIDADE

INFOGRAFIA 3.1
Resumo das funcionalidades do condição estrutural da infraestrutura tecnológica
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Conectividade de secretarias e unidades regionais/locais: emergentes.
No nível central e nas áreas administrativas, o número de usuários e a carga de rede dos sistemas 
são normalmente considerados para determinar as condições mínimas de conectividade. O 
mais alto nível de desenvolvimento nesse sentido é observado na cidade de Bogotá, Costa 
Rica, El Salvador, no município de Florianópolis, Jamaica, Peru e Uruguai. Na Costa Rica, 
por exemplo, existe um anel de fibra entre os prédios (entre 30Mb e 80Mb por prédio). Nas 
regionais, tem 30 Mbps para a Internet mais 2 Mbps para sistemas internos.

Conectividade nas escolas: emergentes.
Além de conectar todas as escolas, o serviço deve permitir que o diretor, professores, 
funcionários administrativos e alunos realizem suas atividades diárias de gestão e utilizem 
as plataformas de aprendizagem. Portanto, esta dimensão mede a cobertura e a qualidade 
da conectividade escolar. Idealmente, essas instituições têm no mínimo 1 Mbps para cada 
10 alunos. Uma escola com 300 alunos, por exemplo, deve ter pelo menos 30 Mbps de 
Internet simétrica. O estado do Espírito Santo, o município de Florianópolis, Jamaica e Uruguai 
apresentam maior grau de desenvolvimento em termos de conectividade nas escolas. 

No estado do Espírito Santo, cada escola recebe uma verba específica para a contratação do 
serviço de Internet por meio do Programa Estadual de Dinheiro Direto às Escolas (PEDDE). 
Além disso, as instituições possuem um link de velocidade de 2 Mbps por meio do programa 
de banda larga das escolas. No município de Florianópolis, todos possuem link de 100 
Mbps e fibra ótica. Na Jamaica, a maioria das escolas tem serviço de Internet oferecido por 
operadoras de telecomunicações e usa parte de seu orçamento para adquirir planos de 
conectividade. O nível de conectividade é alto, contudo enfrentam problemas de qualidade 
em termos de largura de banda e interrupções de serviço, principalmente nas áreas rurais. 
No Uruguai, por meio do Plano Básico de Conectividade Educacional em Informática para 
Aprendizagem Online, conhecido como Plano Ceibal, conseguiu-se que todas as escolas do 
país tenham conectividade. Aqueles localizados em áreas urbanas possuem conectividade de 
alta velocidade, enquanto aqueles localizados em áreas rurais, por não possuírem fibra ótica, 
são conectados via 3G. Além disso, o servidor oferece serviços de filtragem de conteúdo. 
Quando o servidor cai, a escola não fica sem serviço, e o tráfego é redirecionado para um site 
central que evita a falta de internet.

CONECTIVIDADE1
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Infraestrutura tecnológica de acordo com a demanda: emergente. 
A infra-estrutura tecnológica (software e hardware) à disposição dos departamentos de 
tecnologia da informação deve responder à demanda e ao alcance dos projetos tecnológicos 
que administram, com esquemas de redundância nos ambientes de produção. O caso 
que apresenta o maior grau de desenvolvimento a este respeito é o do Peru, que possui 
infraestrutura tecnológica adequada e dentro dos limites críticos de processamento e 
armazenamento para os processos centrais do SIGED. O hardware e as instalações físicas 
do data center são relativamente novos e suficientes para atender a todas as necessidades 
e requisitos atuais do SIGED. Na cidade de Bogotá existe seu próprio data center com nível 
II,11 e têm armazenamento externo especializado. No entanto, o prédio onde o data center está 
localizado sofre de problemas estruturais. No caso da República Dominicana, contam com seu 
próprio data center e serviço de habitação (equipamento próprio) onde se replicam 100% das 
aplicações e dados, aos quais agregam serviços na nuvem (Asure da Microsoft). No entanto, 
deve ser mencionado que os sistemas existentes não cobrem todos os processos críticos do 
SIGED. Na Jamaica, os aplicativos SIGED são hospedados em um data center nacional e no 
próprio Ministério da Educação. As principais aplicações estão localizadas em ambientes com 
redundância12 e com backups diários.

TECNOLOGIA PARA PROCESSAMIENTO E DESENVOLVIMENTO2
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Tier é uma metodologia padronizada que define / mede o tempo de atividade de um data center. São úteis para medir o desempenho 
do data center, bem como o investimento ou retorno do investimento.

Graças à redundância, várias cópias de backup do mesmo conteúdo são mantidas em ambientes diferentes, o que proporciona 
maior segurança caso algum dos backups não possa ser lido.

11
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Ambientes de desenvolvimento, testing e produção diferenciados: emergentes. 
Uma boa prática para o processo de desenvolvimento e implementação de software é ativar três 
ambientes diferentes de desenvolvimento, teste e produção. A cidade de Bogotá, a província 
de Córdoba, Costa Rica, Peru, a província de Santa Fé e o Uruguai os possuem. No Peru, cada 
ambiente engloba uma infraestrutura independente, destinada a dar suporte a cada etapa 
do ciclo de produção de software. Ressalta-se que nem todos os empreendimentos passam 
pelo processo de controle de qualidade, pois muitas vezes são realizados sem consulta ao 
escritório de tecnologia. Na província de Córdoba também contam com um quarto ambiente 
de pré-produção. No caso do Uruguai, o ambiente de produção inclui 140 processadores, 200 
GB de RAM e um disco de 9 TB. Para desenvolvimento e testes, possui infraestrutura própria. 
Em El Salvador, embora os três ambientes diferentes sejam encontrados, a tecnologia está 
obsoleta. Por outro lado, embora não existam sistemas de informática para cobrir todos os 
processos centrais do SIGED, na República Dominicana os três ambientes também estão em 
funcionamento.

Arquitetura e ferramentas de desenvolvimento adequadas: emergentes.
Embora a existência de sistemas legados, muitas vezes obsoletos, seja comum na região, 
há uma tendência recente de se optar por uma arquitetura e ferramentas adequadas, 
principalmente para novos desenvolvimentos. Os casos com maior grau de desenvolvimento 
são os da província de Córdoba, Peru, província de Santa Fé e Uruguai. No caso do Uruguai, 
existe uma arquitetura de três níveis, com servidores de alta disponibilidade. A Costa Rica 
representa um caso mediano em que apenas novos desenvolvimentos são baseados em 
arquiteturas adequadas. O servidor SQL e a linguagem de programação ASP são usados como 
banco de dados. Da mesma forma, na República Dominicana, desenvolvimentos recentes 
funcionam com NET e compilam no Net Core; Eles usam bancos de dados de servidor SQL, 
bem como PHP e MY SQL, especialmente para aplicativos da web. No caso da província 
de Mendoza, utiliza-se a arquitetura WEB. A ferramenta de banco de dados é o MySQL e o 
servidor de aplicativos Apache. A linguagem de desenvolvimento é o PHP.
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Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais imperativo que os sistemas de educação 
tenham medidas de segurança cibernética e backup online de dados. Isso abrange o 
desenvolvimento de mecanismos de registro automático,13 proteção da identidade dos 
usuários do sistema, proteção da informação e medidas específicas de cibersegurança.

Registro ou auditoria automática em dados confidenciais: incipiente. 
Os processos de auditoria devem registrar pelo menos informações sobre o usuário que 
produz a mudança, localização, endereço IP, data, hora e o valor do registro antes de cada 
modificação. Essas auditorias podem ser acionadas automaticamente quando os dados são 
adicionados, modificados ou excluídos. O módulo de registro pode ser parametrizado para 
gerar alertas e criar um registro quando ocorrem ações que seriam definidas como auditáveis. 
Em suma, cada tela ou botão de ação do sistema deve ser passível de auditoria (se aplicável), 
registrando quem e quando realizou aquela ação e salvando todas as informações envolvidas. 
A província de Córdoba, Costa Rica, o estado do Espírito Santo, o município de Florianópolis e 
Paraguai apresentam maior evolução em termos de processos de auditoria automática. 

Por exemplo, no estado do Espírito Santo, é gerado um código de operação único 
correspondente a cada tutor para a matrícula dos alunos e o sistema possui um sistema de 
auditoria. Já a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis tem acesso às atividades 
realizadas pelos usuários. Assim, podem ser verificados os acessos do usuário e da máquina 
que utilizou o servidor. Na Costa Rica, embora a auditoria não seja usada em sistemas antigos, 
a capacidade de registrar alterações em dados confidenciais foi adicionada aos sistemas de 
meia-idade. Quanto aos novos sistemas, como o sistema de pagamentos, todos implementam 
auditoria. Na província de Córdoba, embora disponham de informações sobre quem e quando 
se realizam as operações em todos os sistemas, não realizam auditorias periódicas. Já para o 
Paraguai, no Cadastro Único de Aluno (RUE) é realizada uma auditoria completa e no Sistema 
de Gestão Integrado do Ministério da Educação e Ciências (SIGMEC) o usuário que faz a 
modificação é cadastrado, mas nos sistemas anteriores a 2013 nenhuma alteração auditoria. 

CIBERSEGURANÇA E INTEGRALIDADE DOS DADOS 3

São registros sistemáticos que detalham os acessos e modificações feitas aos dados sensíveis nos sistemas. Desta forma, são 
registrados os dados anteriores, o valor modificado e o usuário que efetuou a modificação. É um registro de auditoria de modifi-
cação de dados sensíveis.
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Proteção da identidade dos usuários do sistema: incipiente.
A proteção da Identidade é o conjunto de tecnologias de autenticação e acesso online 
projetadas para fornecer facilmente uma segurança robusta aos usuários. Nesse sentido, 
devem ser considerados os mecanismos de identificação do acesso a serviços e aplicativos 
digitais que garantam a confiabilidade. Os casos com maior grau de desenvolvimento neste 
sentido são os da Costa Rica, Panamá e Uruguai. Na Costa Rica, este aspecto é regulamentado 
pela Lei 8.968 “Proteção da pessoa contra a proteção de seus dados pessoais”. Para sistemas 
de computador, o acesso centralizado é usado com validação no serviço de diretório Active 
Directory da Microsoft e daí para cada sistema. No Panamá, os usuários devem se validar 
por meio de suas credenciais para acessar cada um dos sistemas. No Uruguai, todo sistema 
passa pelo CAS (acesso único da Diretoria Geral de Educação Inicial e Primária [DGDEIP]). 
Cada pessoa tem um nome de usuário e uma senha exclusivos. Através do usuário, todos 
os sistemas são acessados, com diferentes funções e permissões. O usuário é a carteira de 
identidade de cada pessoa.
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Procedimento para salvaguardar e restaurar informações: emergente.
Uma salvaguarda é um processo no qual os dados são duplicados e armazenados como 
backup, para serem utilizados caso o sistema principal seja corrompido, apagado ou perdido. 
Os casos com maior grau de desenvolvimento em procedimentos adequados para o backup 
de aplicativos e dados são os da cidade de Bogotá, província de Córdoba, Costa Rica, Peru 
e província de Santa Fé. Na Costa Rica utilizam-se uma Área de Armazenamento Rede (SAN) 



Medidas de cibersegurança: incipiente. 
As medidas de cibersegurança procuram proteger os usuários, dispositivos informáticos 
conectados à rede, serviços e aplicativos, sistemas de comunicação, comunicações 
multimídia e informações transmitidas e / ou armazenadas de riscos no ambiente cibernético. 
Eles consistem em ferramentas, políticas, conceitos de segurança, diretrizes, métodos de 
gerenciamento de risco, ações, treinamento, melhores práticas, seguro e tecnologias que 
podem ser usadas para segurança no ambiente cibernético. A cidade de Bogotá, as províncias 
de Córdoba e Santa Fé, assim como o Uruguai, apresentam maior desenvolvimento neste 
campo. Na cidade de Bogotá, este aspecto é estratégico no nível distrital e funciona sob as 
normas da Diretoria de Inteligência Policial (DIPOL). Na Secretaria de Educação de Bogotá 
existe um comitê regulamentado de segurança que se reúne a cada dois meses ou em caso 
de emergência. No Uruguai, o único cenário em que os dados não estão disponíveis é quando 
um servidor trava. A confidencialidade é protegida pela Lei Nacional 18.331 sobre proteção 
de dados pessoais.
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para armazenamento. Eles têm uma biblioteca de discos para backup principal e, a partir 
dessa biblioteca, passam as informações para a fita. Na província de Córdoba contam com 
um centro de dados principal para a província, onde realizam backups e restauros de dados. 
No Uruguai, embora os processos ou linhas de contingência não sejam documentados, um 
processo de backup é executado automaticamente todos os dias e todas as informações são 
salvas em um servidor FTP. Além disso, realizam backups diários com 97% de disponibilidade. 
Todas as bases de SQL são suportadas.



Documentação técnica e manuais de uso: incipiente. 
Os departamentos de tecnologia devem contar com documentação técnica sobre o projeto 
e o desenvolvimento de sistemas de informática, e também com documentação operacional 
ou manuais de usuário que indiquem como utilizar os sistemas. A ausência desse tipo de 
documentação dificulta a manutenção e atualização do pessoal técnico, principalmente 
quando se trata de sistemas obsoletos, e limita seu uso pelos usuários finais, como diretores, 
professores e equipe administrativa. A documentação dos sistemas é particularmente 
relevante para dar sustentabilidade aos sistemas ao longo do tempo; por exemplo, em face 
da rotatividade de pessoal. As províncias de Córdoba, Costa Rica e República Dominicana 
apresentam o maior grau de desenvolvimento nesse sentido.

Por exemplo, na Costa Rica há documentação técnica e operacional de projetos de 2010 
em diante regidos pela regulamentação de 2010. Na cidade de Bogotá, embora tenham 
documentação técnica dos novos sistemas desenvolvidos, carecem de documentação de 
legado e nacional sistemas (SIMAT e humanos). Embora não tenham manuais de operação, 
os usuários podem acessar tutoriais em vídeo. No Peru, dos 136 sistemas de informática 
existentes, cerca de 50% são legados sem a documentação adequada. No estado do Espírito 
Santo não existem manuais operacionais para modelagem de dados, mas dicionários de 
dados, e possuem um manual operacional do Sistema Estadual de Gestão de Escolas (SEGES) 
que utiliza uma metodologia passo a passo. No entanto, os outros sistemas não possuem 
manuais de operação. No município de Florianópolis existem manuais e vídeos de treinamento 
atualizados sobre todas as características do sistema.

DOCUMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 4
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Políticas de manutenção e suporte tecnológico: incipiente.14

As políticas de manutenção e suporte tecnológico das ferramentas de TI podem servir de 
arcabouço para a governança e sustentabilidade do SIGED. Essas políticas podem definir 
a periodicidade e a manutenção rotineira e as medidas de suporte tecnológico para os 
diferentes sistemas computacionais. A cidade de Bogotá é um dos casos que apresenta maior 
desenvolvimento nesse sentido, já que existe uma política ou mecanismo de manutenção e 

Não há dados disponíveis para o caso da província de Mendoza.14



suporte tecnológico de sistemas de informática. No caso da província de Santa Fé, embora 
tenha sido implementado um programa de manutenção, não existe uma política específica 
neste domínio. No Paraguai existem diferentes áreas que desenvolvem e mantêm sistemas 
como a Diretoria de Informática e Sistemas de Informação e a Diretoria de Monitoramento e 
Acompanhamento. Cada área segue seus próprios critérios. Visto de centros educacionais, 
o suporte para usuários finais é limitado. Por sua vez, no Suriname, o Ministério da Educação 
não aplica uma política de sistemas de informação. O país embarcou em uma iniciativa de 
governo eletrônico, mas até agora se concentrou na expansão da infraestrutura de fibra óptica 
nos escritórios do ministério.

Embora não exista um sistema informático único para todos os processos de gestão, a eficiência 
de um SIGED estabelecido é alcançada quando as diferentes ferramentas tecnológicas 
interoperam como plataforma de gestão. Porém, na prática, quanto mais sistemas existem, 
maior tende a ser a dispersão e a duplicação de funções entre os sistemas.

INTEROPERABILIDADE 5

Integração de dados: incipiente.
Um aspecto a considerar é se os diferentes sistemas estão integrados no nível de dados. As 
províncias de Córdoba e Santa Fé, assim como o Uruguai, apresentam maior desenvolvimento 
a este respeito. No caso da província de Córdoba, existe uma base de dados horizontal de 
todas as dependências provinciais enquadradas no mesmo padrão tecnológico. Então, de 
acordo com suas necessidades, cada organização implementa uma base vertical com as 
informações e necessidades correspondentes. Embora a gestão desse modelo não seja 
simples, ele conta com grandes vantagens, como registros unificados, interoperabilidade entre 
sistemas e entre diferentes entes públicos e a racionalização dos recursos de informática. No 
entanto, os sistemas em um estado prematuro e que operam fora desse esquema geram um 
atraso na consolidação da informação no nível central. Na província de Santa Fé, a maioria 
dos sistemas são integrados, embora nem todos os recursos sejam usados no nível de dados.
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Sistemas compatíveis e interoperáveis: incipiente. 
Uma parte significativa dos sistemas de informática usados nos ministérios/secretarias da 
Educação foi desenvolvida há muito tempo; Essas tecnologias já estão obsoletas e não têm 
capacidade para resolver requisitos específicos de um determinado setor ou dependência. A 
ausência de um desenho transversal das soluções de TI implementadas é notória. Esta realidade 
torna mais complexa a compatibilidade e interoperação das aplicações disponíveis e dificulta 
a oferta de informação integrada online. Portanto, experiências de sistemas compatíveis e 
interoperáveis são escassas. Um caso a destacar a este respeito é o da província de Santa Fé, 
onde grande parte dos sistemas tem capacidade de interoperação.

Além disso, há casos que mostram certo grau de integração entre alguns sistemas. Por 
exemplo, no Uruguai, o sistema de gestão educacional GURÍ e o sistema de folha de 
pagamento, vigentes à época deste estudo, estavam interoperando via batch. Alguns 
sistemas na cidade de Bogotá, Honduras, Paraguai e República Dominicana implementam 
a integração por meio de ETL ou Web Services. Na província de Mendoza, os diversos 
produtos implementados não são compatíveis em termos de ferramentas de desenvolvimento 
ou arquiteturas. Consequentemente, a transferência de dados entre os sistemas é sempre 
efectuada através de processos manuais efectuados pelo Departamento de Tecnologia, onde 
existem mapeamentos e adaptações de códigos. É um processo lento, complexo e sujeito a 
erros.
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Interoperabilidade com sistemas externos: incipiente. 
Devem existir arranjos adequados para que os sistemas de informação dos ministérios/
secretarias da Educação possam interoperar com sistemas de outros ministérios e jurisdições 
externas, como, por exemplo, para o pagamento de salários quando esta tarefa é realizada por 
uma instituição externa. Essa interação de dados também pode ser útil no caso de instituições 
como ministérios do Desenvolvimento Social ou da Saúde, instituições de crédito, seguradoras 
de risco ocupacional e escritórios de estatística. Muito pouco desenvolvimento foi identificado 
em termos de interoperabilidade com sistemas externos. Na província de Córdoba, o Sistema 
de Gestão de Alunos interage oportunamente com diferentes sistemas do governo provincial 
e do governo nacional, como o Programa de Assistência Integral de Córdoba (PAICor), a 
Administração Nacional da Previdência Social (ANSES), o benefício ao Tíquete de Estudante 
e as bolsas Progresar. No caso do Paraguai, existe um mecanismo estabelecido para a troca 
de informações: de fato, um dos objetivos do Ministério de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (MITIC) é interligar as diferentes bases de dados dos ministérios governamentais. 
No entanto, na prática observa-se que ainda existem desafios relevantes para atingir esse fim. 
Na República Dominicana, certos sistemas interoperam por meio de serviços da web. Eles 
também usam o ETL, no qual carregam dados para o Seguro Nacional de Saúde (SENASA), 
o programa de transferência condicional de renda PROSOLI e a Universidade Autônoma de 
Santo Domingo (UASD).
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Os resultados do estudo no nível regional mostram que os aspectos de governança e 
institucionais estão em um nível de desenvolvimento incipiente (nível 2 de 4), e que os 
casos analisados se concentram nos estados incipientes e emergentes (ver figura 3.2). 
A cidade de Bogotá é o caso de estudo mais desenvolvido, pois apresenta um nível 
estabelecido.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL 2: 
Governança e institucionalidade: Incipiente

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.

GRÁFICO 3.2
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em governança e institucionalidade 

A Secretaria de Educação de Bogotá possui um Sistema de Gestão Integrado, aprovado por 
resolução, como instrumento para facilitar o cumprimento da missão e objetivos da instituição, 
criar instâncias que permitam documentar, implementar, manter, monitorar e aperfeiçoar. A 
clara visão estratégica das autoridades do sistema de ensino nos aspectos associados ao 
SIGED fornece um quadro para sustentar e promover a otimização dos processos e sistemas 
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de informação do Ministério da Educação. Além disso, existem normas que regulamentam 
diversos aspectos do SIGED, bem como um plano de gestão de mudanças.

O estado do Espírito Santo, o Panamá, a província de Santa Fé e o Uruguai encontram-se em 
um nível emergente de desenvolvimento. Vale destacar o caso da província de Santa Fé, onde 
a implantação do SIGED conta com o apoio das autoridades e há regulamentação em nível 
ministerial sobre o uso desses sistemas de informação e gestão. Além disso, na província de 
Santa Fé, os aspectos de proteção da privacidade, uso ético e divulgação de informações 
do SIGED também são regulamentados por regulamentação, existindo recursos humanos e 
financeiros para o funcionamento do SIGED e para operar algumas melhorias. É importante ter 
como referencia que no Departamento de Informática da referida província existe uma equipe 
de 50 pessoas que trabalham no desenvolvimento do SIGED. Todos esses recursos permitem 
que certas melhorias sejam feitas no curto e médio prazo, mas o desenvolvimento de um projeto 
de longo prazo pode exigir recursos adicionais que não são garantidos.

Embora a maioria dos países possua um arcabouço legal básico, poucos possuem uma 
visão estratégica e recursos humanos e financeiros alinhados com a visão para ter um SIGED 
estabelecido. O desenho de projetos estratégicos para a otimização integral do SIGED, com 
alto nível de consenso e aprovação das mais altas autoridades, é um desafio. Com base no 
plano estratégico, será necessário desenvolver planos operacionais, que incluam o cronograma 
de tarefas, metas e a alocação dos recursos associados. A existência de planos limitados 
voltados para a solução de questões específicas em cada área é uma característica típica da 
maioria dos sistemas educacionais. Os padrões devem estabelecer responsabilidades tanto 
para o registro quanto para o uso dos dados gerenciados.

A condição estrutural de governança e institucionalidade implica ter uma visão estratégica ao 
mais alto nível de direção política dos  ministérios/secretarias da Educação, visão que deve 
se refletir em um projeto integral que contemple a otimização dos processos institucionais a 
partir do suporte das novas tecnologias. Além de detalhar os objetivos e ações relevantes 
para todas as áreas da instituição, o projeto estratégico deve incorporar a disponibilidade de 
recursos para sua execução no médio e longo prazo, bem como aqueles aspectos financeiros, 
humanos e regulatórios que proporcionem sustentabilidade aos processos otimizados e 
sistemas de apoio.15

As equipes jurídica, financeira e de planejamento devem, em conjunto, zelar para que as condições 
estruturais dos  ministérios/secretarias da Educação sejam adequadas para desenvolver, 
implementar e manter um SIGED estabelecido e garantir sua sustentabilidade no tempo. Nesse 
sentido, deve-se garantir um sólido arcabouço legal, que defina os papéis e responsabilidades 
de cada área, e um plano estratégico que estabeleça a visão integral do SIGED como plataforma 
de gestão. Para isso, é imprescindível a formulação e implementação de um plano de gestão da 
mudança que acompanhe a transformação digital dos  ministérios/secretarias da Educação e 
garanta sua adoção gradativa, em todos os níveis do sistema educacional.
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A coordenação com as estratégias digitais nacionais não foi destacada no instrumento, embora seja destacada a importância que 
estas podem ter para a implementação do SIGED.
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Fora da região, um exemplo de boa governança e institucionalidade que 
merece destaque é o da França. O Ministério da Educação Nacional 
define a abordagem estratégica dos Espaços Digitais de Trabalho (ORL), 
nome dado ao SIGED. Cabe destacar que o Esquema Mestre de Espaços 
Digitais (SDET) faz parte do conjunto do plano que constitui o Esquema 
Estratégico de Sistemas de Informação e Telecomunicações. Portanto, 
os regulamentos relativos à SDET não constituem um documento isolado, 
mas sim um material articulado sobre outros regulamentos pertinentes 
ao seu domínio. O projeto ENT é integrado por atores das autoridades 
territoriais e do Ministério da Educação Nacional, bem como por 
autoridades responsáveis pela educação agrícola e marítima.

Por sua vez, na Andaluzia, o regulamento normativo do Sêneca foi 
estabelecido pelo Decreto 285/2010 da Junta de Andaluzia. Um dos 
aspectos centrais a destacar é que, desde a sua implementação, está 
previsto que qualquer regulamento do Ministério da Educação, decreto, 
despacho ou resolução que implique a definição de um procedimento 
com impacto nos centros educativos, seja executado e concretizado, 
provisão no sistema de informação e gestão educacional do Sêneca, 
de forma a assegurar sua gestão nos termos estabelecidos. É o caso 
do plano de apoio à família, em que a gestão e vigilância do refeitório, 
transporte escolar e salas de aula matinais são módulos do Sêneca que 
sustentam esta política da Junta de Andaluzia.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019a; 2019b).

QUADRO 3.2
Governança e Institucionalidade: 
os casos da França e da Andaluzia (Espanha)
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As funcionalidades relacionadas à governança e arranjos institucionais são divididas em 
quatro categorias principais: i) regulamentos e arcabouço legal; ii) visão estratégica; iii) 
recursos humanos e financeiros e iv) gestão de mudanças. Os resultados para cada categoria 
mencionada são apresentados a seguir. Por sua vez, cada funcionalidade é brevemente 
detalhada, destacando-se as boas práticas e experiências dos casos mais desenvolvidos. Cada 
um é acompanhado por um gráfico que registra o nível de desenvolvimento correspondente a 
cada um dos 16 casos analisados.

2
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• Normas que regulam o SIGED.
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• Plano de gestão de mudanças.
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MUDANÇAS

INFOGRAFIA 3.2
Funcionalidades próprias dos arranjos de governança e institucionalidades 

3

• Recursos humanos para o SIGED.

• Recursos financeiros para o SIGED.

RECURSOS HUMANOS 
E FINANCEIROS

Normas que regulam o SIGED: emergente.  
Por meio de leis, decretos, resoluções ou disposições e manuais de processos, a 
sustentabilidade pode ser proporcionada aos processos de gestão do SIGED e aos sistemas 
informatizados que dão suporte a esses processos. Os padrões podem ser usados para 
definir responsabilidades gerais, enquanto os manuais de processo podem conter detalhes da 
execução operacional das tarefas atribuídas a cada um dos departamentos dos  ministérios/
secretarias da Educação no que diz respeito ao SIGED. Os casos com maior grau de 
desenvolvimento neste sentido são a cidade de Bogotá, a província de Córdoba e o estado de 
Espírito Santo. Na cidade de Bogotá, possuem o Sistema de Gestão Integrado aprovado por 
meio de uma resolução que indica claramente as responsabilidades do SIGED. Na província 
de Córdoba foram estabelecidas normas que regulam alguns aspectos do SIGED, incluindo 
a Resolução Ministerial 275/2017 sobre a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de 
Alunos. A Jamaica tem padrões que, embora gerais, cobrem vários aspectos dos processos 

NORMATIVA E ARCABOUÇO LEGAL 1
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relacionados ao SIGED. O governo fez da integração da tecnologia da informação (TI) na 
economia jamaicana uma prioridade. No momento do estudo de caso, estavam sendo debatidas 
diversas legislações que consideravam aspectos relacionados ao governo eletrônico, acesso 
a dados, privacidade e crimes cibernéticos, entre outros. Na Jamaica existe também uma Lei 
de Política Educacional e um projeto de plano diretor foi preparado para sua implementação 
com sistemas de informação como uma dimensão transversal.

Normativas de proteção e uso ético de dados: emergente.16

Quanto às normas que protegem a privacidade das informações contidas no SIGED e que 
garantem o uso ético, o maior grau de desenvolvimento se encontra na cidade de Bogotá, 
nas províncias de Córdoba e Santa Fé e no Uruguai. Na Colômbia existe um marco regulatório 
nacional para a gestão da informação. No nível distrital, a cidade de Bogotá possui um 
comitê específico para o cumprimento dos regulamentos nacionais e distritais, aprovado por 
resolução. A província de Córdoba e o Uruguai têm, cada um, uma lei de proteção de dados 
pessoais. Quanto aos aspectos específicos do uso ético dos dados na educação, destaca-se o 
caso do Paraguai. No país existe o Código de Ética do Ministério da Educação, aprovado pela 
Resolução 11.523 / 2007. Este código estabelece o comportamento esperado dos funcionários 
que compõem as organizações de apoio (administrativas) e missionários (professores). Os 
usuários do Cadastro Único de Aluno (RUE) devem assinar uma carta de confidencialidade.

38

Não há dados disponíveis para o caso da província de Mendoza.16



Normativas sobre difusão de informações: emergente.17

Em relação à regulamentação da divulgação das informações do SIGED vinculadas aos 
resultados do sistema educacional, um importante caminho foi aberto. Em particular, 
destacam-se as leis e regulamentos sobre transparência e acesso à informação que regulam as 
condições e processos de acesso aos dados tratados no setor público. Essas regulamentações 
geralmente se aplicam igualmente a todas as instituições públicas e não são específicas da 
SIGED. Costa Rica, províncias de Córdoba e Santa Fé e Uruguai são os casos em que se 
observa maior desenvolvimento. Na Costa Rica existe uma instância governamental aberta, 
definida pela Lei 8.968 “Proteção da pessoa face à proteção de seus dados pessoais”. No 
Uruguai, todos os aspectos relacionados com a difusão da informação no setor educacional 
são regulados no âmbito da Lei 18.381 sobre o direito de acesso à informação pública.

Outras normas identificadas com transparência e acesso à informação são a Lei 6 do Habeas 
Data do Panamá e o Decreto 534 a respeito da Lei de Acesso à Informação Pública e a Lei 
200-04 – Lei Geral de Livre Acesso à Informação Pública – da República Dominicana. Em 
Honduras, além da Lei de Transparência e Acesso à Informação Pública (Decreto Legislativo 
170/2006), existe um decreto normativo referente ao funcionamento, responsabilidades e 
atribuições do Sistema Nacional de Informação Educacional de Honduras (SNIEH) de 25 
Agosto de 2015. No entanto, embora haja evidências da presença dessas regulamentações, 
não foi possível evidenciar a comprovação do seu cumprimento.
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Visão estratégica sobre o SIGED: incipiente. 
A transição para um SIGED como plataforma de gestão integral deve ser enquadrada em 
uma visão clara e estratégica das autoridades do sistema de ensino, que incorpora conceitos 
como identificadores únicos, virtualização de processos, modernização de sistemas e uma 
abordagem integrada. As cidades de Bogotá e Panamá apresentam maior desenvolvimento 
nesse sentido. No Panamá, por exemplo, o Ministério da Educação (MEDUCA) definiu vários 
projetos na área de sistemas de informação como chave: i) Fortalecimento do SIACE (SIACE 

VISÃO ESTRATÉGICA2

Os dados não estão disponíveis para a cidade de Bogotá, Jamaica, província de Mendoza e Suriname.17
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2.0), ii) Fortalecimento do SIARHE (SIARHE 2.0), iii) Implementação de um sistema de gestão 
de infraestrutura, iv) Implementação do sistema de projetos educacionais do centro (PEC), 
v) Implementação de um sistema de informação e indicadores, vi) Implementação de uma 
plataforma de gestão documental e vii) Implementação de uma ferramenta de Gestão de 
Processos de Gestão (BPM, por sua sigla em inglês, Business Process Management). No nível 
das infra-estruturas tecnológicas, está a ser dada prioridade à conexao Internet das escolas 
oficiais, bem como à adaptação e reestruturação do centro de dados MEDUCA. Por sua vez, 
o Ministério da Educação da Jamaica tem uma visão estratégica para o desenvolvimento 
do SIGED, que está articulada em sua Estratégia para as TIC na Educação. Assim, o país 
possui documentos de requisitos técnicos e funcionais. Na Costa Rica, em particular do Vice-
Ministério do Planejamento e da área de sistemas, reconhecem a necessidade de avançar 
para um projeto integral, que denominaram Plataforma Ministerial. 

Plano estratégico sobre o SIGED: incipiente. 
Um projeto estratégico abrangente contempla a otimização dos processos institucionais a partir 
do suporte das novas tecnologias. Quando esses projetos são formalizados em documentos 
como um plano estratégico, eles são validados com a aprovação e endosso do órgão máximo 
do sistema de ensino. Muito poucos sistemas de ensino possuem um plano estratégico. Os 
casos que apresentam o maior grau de desenvolvimento a esse respeito são os da cidade 
de Bogotá e do Panamá. No momento da coleta da informação, a cidade de Bogotá tinha um 
plano estratégico aprovado pela Secretaria de Educação para todo o período de gestão. Por 
sua vez, no Panamá, a Autoridade Nacional de Inovação Governamental (AIG) propôs uma 
agenda que foi aprovada pelas autoridades do Ministério da Educação.



Recursos humanos para o SIGED: incipiente.  
O SIGED exige uma estrutura profissional estável de acordo com as demandas. Os  ministérios/
secretarias da Educação devem ter um número adequado de pessoal qualificado e treinado 
para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenção do SIGED a curto, médio e longo prazo. 
Embora o número de profissionais e funções requeridos dependam fundamentalmente do 
modelo de desenvolvimento e manutenção de sistemas e tecnologia que cada país implemente, 
mesmo em casos de terceirização extensiva de serviços, as capacidades profissionais 
necessárias devem estar disponíveis para garantir a plena governança dos serviços disponíveis. 
O suporte tecnológico dos sistemas de informática tem sido tradicionalmente fornecido pelo 
pessoal das unidades de tecnologia, que por si só tendem a integrar equipamentos pequenos 
e rotativos. Essas unidades de tecnologia costumam ser compostas por poucos funcionários 
permanentes e recebem suporte recorrente de especialistas externos, dependendo da 
disponibilidade de recursos. Dada a existência de sistemas computacionais obsoletos, com 
pouca documentação técnica, a alta rotatividade do pessoal de tecnologia leva à perda de 
memória nos aspectos técnicos dos sistemas. A cidade de Bogotá, a província de Santa Fé e 
o Uruguai são os casos com maior desenvolvimento em termos de disponibilidade de recursos 
humanos para o SIGED. Na cidade de Bogotá, contam com recursos humanos estabelecidos 
de acordo com o plano estratégico. Os recursos de pessoal permanente são escassos, mas 
existem várias tarefas terceirizadas. Em alguns aspectos, seria necessário reorientar as ações 
do SIGED e determinar os novos recursos humanos necessários. Na província de Santa Fé 
há cerca de 50 responsáveis de TI. No entanto, a carga operacional e de manutenção deixa 
pouco espaço para novos empreendimentos.

Recursos financieros para o SIGED: incipiente. 
No caso brasileiro, estão disponíveis recursos financeiros suficientes para a manutenção e 
aprimoramento do SIGED no curto, médio e longo prazo. No estado do Espírito Santo e no 
município de Florianópolis, possuem orçamento para investimentos em infraestrutura tecnológica 
de centros de ensino e para o desenvolvimento de sistemas de informática. No entanto, apesar 
da disponibilidade de fundos, a capacidade para atividades de desenvolvimento de sistemas 
é limitada. Na cidade de Bogotá, embora as necessidades atuais do SIGED e os recursos 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 3
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financeiros necessários devam ser determinados, eles possuem um orçamento conforme 
estabelecido no plano estratégico do SIGED. Quanto ao Panamá, existem vários projetos em 
andamento com financiamento externo, mas a disponibilidade de recursos financeiros próprios 
para apoiar e desenvolver o SIGED, além do financiamento externo, é um desafio.

Plano de gestão de mudanças: latente. 
Um projeto de transformação digital SIGED requer transformações em todos os níveis de gestão. 
Essas mudanças podem ocorrer em aspectos básicos, como a transição do papel para os 
computadores ou dispositivos móveis, para aspectos mais complexos, como a reengenharia 
de processos. Em qualquer caso, todos os usuários SIGED são afetados. Portanto, é essencial 
ter um plano de gestão da mudança que leve em consideração as necessidades de cada 
usuário no processo de transformação digital (ver box 3.3). O aspecto central do plano de 
gestão da mudança é constituído pelas várias ações que visam à formação e qualificação de 
pessoal, que incluem atividades iniciais (por exemplo, aplicações em escritório), mas também, 
e fundamentalmente, outras que requerem continuidade, e que surgiram de mudanças nas 
demandas, avaliações de desempenho e feedback do próprio SIGED. Da mesma forma, neste 
processo contínuo de adaptação à mudança, são relevantes as ações de sensibilização dos 
gestores descentralizados (escolas, departamentos, regiões), de forma a criar um ambiente 
de confiança e empoderamento que favoreça a detecção das necessidades locais que devem 
ser consideradas e integradas ao SIGED.

Embora em alguns casos exista algum tipo de arcabouço legal, visão estratégica ou mesmo 
haja recursos, a ausência de um plano de gestão da mudança é uma constante na região. 
A cidade de Bogotá é o único caso identificado com um plano desta natureza, embora não 
haja regulamentação oficial. Na província de Córdoba existe uma pequena equipe de gestão 
de mudanças, que inclui alguns processos do SIGED. Alguns países da região optaram por 
estabelecer unidades responsáveis por liderar os processos de transformação digital dos 
sistemas educacionais. Por exemplo, El Salvador tem a Unidade de Transformação Digital e o 
Uruguai tem a Ceibal como agência de inovação educacional e transformação digital.

GESTÃO DE MUDANÇAS4
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No Panamá, os planos de estudo e as estruturas de empregos são 
historicamente administrados no papel. Recentemente, no sistema de 
gestão de centros educacionais, o Ministério da Educação lançou um 
módulo que pode ser acessado por 90% dos centros. No entanto, durante 
2018, ele foi usado apenas por quatro dos 2.800 centros. Essa lacuna pode 
ser devida à falta de divulgação da nova iniciativa, ao hábito arraigado 
de uso de papel pelos atores educacionais ou à falta de treinamento 
para o uso do novo módulo. Em qualquer transição existe um processo 
de aprendizagem que leva tempo, embora esses resultados iniciais não 
sejam positivos.

Embora a lacuna no acesso a dispositivos e conectividade seja a principal 
barreira para a transformação digital dos sistemas educacionais, não é a 
única. À medida que se avança na eliminação da exclusão digital, como 
garantir que a tecnologia seja adotada e incorporada na gestão do dia-
a-dia das escolas? Os diferentes atores dos sistemas educacionais da 
região, como professores, diretores de escolas ou pessoal administrativo 
ao nível central, costumam realizar muitos processos em papel ou 
manualmente. E embora não sejam os modelos de gestão mais eficientes 
devido à alta carga de tempo e esforço envolvidos, eles os servem para 
atender às suas necessidades imediatas. No curto prazo, os incentivos 
para incorporar novas tecnologias aos processos cotidianos podem não 
ser óbvios. Por esse motivo, o gerenciamento de mudanças é essencial. 
Os benefícios das novas tecnologias devem ser relatados, a equipe 
deve ser treinada em seu uso e gradualmente incorporados. O custo do 
gerenciamento de mudanças não é menor, mas é muito mais barato do 
que iniciar sistemas de computador ou infraestrutura tecnológica, e é tão 
ou mais importante do que esses dois outros aspectos que normalmente 
são considerados em todos os programas de digitalização.

Fonte: Elaboração própria com base em Ithurralde (2019b).

QUADRO 3.3
Como fazer para que as tecnologias existentes sejam adotadas? 
A importancia da gestão de mudanças



Os resultados do estudo realizado na região mostram que o processo de gestão de 
infraestrutura física e equipamentos encontra-se em um nível de desenvolvimento latente 
(nível 1 de 4), com concentração dos casos analisados nos estados latente e incipiente 
(ver gráfico 3.3).

PROCESSOS CHAVE PARA 
A GESTÃO EDUCACIONAL

3.2

PROCESSO 1: 
Infraestrutura física e equipamento: Latente

GRÁFICO 3.3
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs na gestão de infraestrutura física e equipamento

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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O sistema educacional do Peru é o estudo de caso que apresenta o maior grau de 
desenvolvimento na gestão de infraestrutura física e equipamentos, com um nível estabelecido. 
Embora não tenha um sistema transacional, o Peru instituiu um modelo que permite que 
os dados sejam atualizados anualmente. Nesse modelo, as informações do Censo da 
Infraestrutura Educacional (CIE), realizado em 2013, são atualizadas anualmente por meio do 
Censo Educacional anual, que deve ser realizado em todas as escolas do país. Esse cadastro 
inclui informações sobre serviços básicos, ocupação, móveis e equipamentos, estado de 
conservação e georreferenciamento.

Em linhas gerais, os sistemas educacionais da região caracterizam-se por ter bancos de dados 
e sistemas informatizados isolados para a gestão de infraestrutura e equipamentos; a maioria 
deles vem de esforços pontuais, como censos de infraestrutura, que rapidamente se tornam 
desatualizados. Não são observados arranjos transversais, mas vários arranjos paralelos 
desenvolvidos em cada uma das áreas internas dos ministérios que têm autoridade sobre a 
infraestrutura escolar. De fato, não foi encontrado nenhum caso com um sistema de gestão de 
infraestruturas eficiente, utilizado para a gestão quotidiana das necessidades do sector, que 
permite o acompanhamento individual das características e do estado de conservação das 
edificações e processa as demandas de emergências e sua manutenção.

O processo de infraestrutura física e equipamentos abrange todos os espaços físicos, 
instalações, móveis e edifícios que compõem um centro educacional. Nesse sentido, a 
arquitetura escolar deve responder às exigências pedagógicas com a maior racionalização 
e otimização dos recursos disponíveis. Os departamentos de infraestrutura são geralmente 
responsáveis pelo planejamento, construção, manutenção e gestão dos edifícios em que as 
escolas operam; enquanto os Ministérios das Obras Públicas dos diferentes países intervêm, 
em menor ou maior grau, principalmente no processo de construção de novos edifícios. Para 
uma gestão eficiente da infraestrutura escolar é muito importante ter identificadores únicos e 
georreferenciamento para cada um dos pisos físicos, categorização dos tipos de ambientes 
e das dimensões da estrutura do edifício, serviços disponíveis e inventário de todos os bens 
móveis e imóveis. O georreferenciamento potencializa as possibilidades de aproveitamento 
dos espaços físicos disponíveis.

Partindo de identificadores únicos de edifícios escolares, o sistema de informação deve 
operar como um cadastro único de edifícios no qual todos os elementos necessários para sua 
gestão são registrados e listados. Ao mesmo tempo, o sistema deve ter funcionalidades para 
realizar transações, como, por exemplo, solicitar a troca de equipamentos e que a resposta 
recebida possa então ser registrada para que, caso o equipamento seja substituído, haja 
informações atualizadas sobre o estado de uso. Também pode ser utilizado como canal de 
denúncia e acompanhamento de emergências de infraestrutura nas escolas. Isso, além disso, 
pode servir como procedimento para a atualização permanente das informações e do estado 
da infraestrutura e equipamentos escolares, a fim de facilitar o planejamento da ampliação 
ou recomposição da oferta física e estabelecer mecanismos de manutenção preventiva das 
escolas.
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Um caso de boa prática fora da região é o da Andaluzia (Espanha), onde 
a plataforma de gestão escolar Seneca dispõe de um módulo específico 
de informação atualizada sobre infraestruturas que inclui edifícios, 
laboratórios e recursos relacionados com as tecnologias de informação 
e comunicação (TIC). O sistema consolida os dados da escola com o 
cadastro nacional de centros educacionais.

Já na Inglaterra, a gestão da infraestrutura física e dos equipamentos é 
baseada no SIGED SIMS. Este processo assenta num módulo principal, 
que pode ser complementado com módulos extras para a gestão dos 
recursos do centro, como equipamentos, salas e outras infra-estruturas. 
A gestão de recursos físicos e equipamentos funciona com um sistema 
de licenças que em alguns casos requer uma autorização central e para 
a reserva de equipamentos, salas e outros recursos inclui um calendário 
que permite visualizar os recursos disponíveis e as datas. Vale ressaltar 
que o sistema contempla o gerenciamento de recursos que são liberados 
temporariamente (salas de aula que ficam livres porque a turma está 
viajando ou fazendo exames) ou a notificação ao usuário quando tentar 
reservar salas que estão fechadas para obras.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019a; 2019d).

QUADRO 3.4 
Infraestrutura física e equipamento: 
os casos de Andaluzia (Espanha) e Inglaterra

Para a análise relacionada com a gestão de infraestruturas físicas e equipamentos, as 
funcionalidades estão divididas em três categorias principais: i) base de sistematização, ii) 
dados disponíveis por edifício e iii) digitalização dos procedimentos de gestão. Abaixo estão os 
resultados do estudo para cada categoria. Da mesma forma, cada funcionalidade analisada é 
acompanhada por uma breve descrição, um gráfico da pontuação correspondente à mediana 
dos 16 sistemas educacionais estudados que reflete o nível de desenvolvimento e uma revisão 
das boas práticas e experiências dos casos que apresentam maior desenvolvimento.
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BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE INFRAESTRUTURA 
FÍSICA E EQUIPAMENTO

1

1.1. 

Identificador único de edifícios: incipiente. 
A identificação dos edifícios escolares é particularmente importante porque um edifício 
pode abrigar vários centros educacionais, enquanto um centro educacional pode operar 

IDENTIFICAÇÃO



1.2. 

Georreferenciação: incipiente.
Embora o conceito de centro educativo esteja relacionado com a organização da prestação 
do serviço educativo, um edifício escolar ocupa um georreferenciamento cadastral específico 
que contribui para o planeamento da oferta educativa, quer em relação à construção ou 
encerramento de edifícios, quer com o alocação ótima de professores e alunos para centros 
educacionais. Da mesma forma, o georreferenciamento permite a análise da equidade e do 
acesso à educação (ver caixa 3.5). Os estudos de caso que apresentam o maior grau de 
desenvolvimento são a cidade de Bogotá, Peru, a província de Santa Fé e o Uruguai. A partir 
do georreferenciamento, no Uruguai decidiu-se criar GURÍ Maps, que oferece a possibilidade 
de pesquisar escolas, localizando-as no território e obtendo alguns dados básicos sobre a 
oferta educacional e os serviços existentes. Embora no Uruguai o georreferenciamento seja 
no nível escolar e não no nível do edifício, a associação escola / edifício se faz cruzando as 
informações da RULE.

LOCALIZAÇÃO 
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em vários edifícios. Esta é uma variável importante ao designar alunos e professores para 
escolas. Os casos que mais evoluíram nesse sentido nos sistemas educacionais estudados 
são as províncias de Córdoba, Mendoza e Santa Fé e o Uruguai. Nas províncias argentinas 
mencionadas, um identificador de edifício único é usado, enquanto em nível nacional um 
Código Único de Infraestrutura (CUI) é concedido a cada edifício escolar. Por sua vez, o 
Uruguai possui o identificador único de estabelecimento educacional denominado código 
RULE, que é um campo numérico de 15 posições composto pelas seguintes informações 
concatenadas: i) proprietário do estabelecimento, ii) departamento onde o estabelecimento 
está localizado, iii) número do estabelecimento, iv) tipo de administração, v) tipo de função, 
vi) Diretoria Geral que utiliza o edifício e é responsável pelo seu uso, vii) departamento onde 
o instituto / escritório está localizado e viii) número de identificação do instituto / do escritório. 
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O georreferenciamento permite conhecer as distâncias a postos de saúde, 
polícia, bombeiros e estabelecimentos de ensino próximos, o que pode servir 
de subsídio para o planejamento educacional. Com a localização, também 
é possível determinar a densidade populacional do raio em que a escola 
atua e relacioná-la às condições socioeconômicas de seus habitantes. 
Além disso, podem ser obtidas informações sobre os tipos de acesso ao 
edifício (rotas, jato de areia, entulho, estradas de terra). Da mesma forma, 
um uso relevante do georreferenciamento é a associação da escola com 
informações de transporte público, que podem ser particularmente úteis 
para o planejamento do transporte escolar, e com incidentes de segurança, 
desde que sejam georreferenciados, para classificar edifícios quanto ao 
grau de conflito e definir medidas preventivas ações. Também serve para 
construir sistemas mais dinâmicos para designar alunos e professores: por 
exemplo, permite que pais e professores saibam a que distância fica de 
sua casa até a escola antes de escolhê-la.

QUADRO 3.5 
Para que serve a georreferenciação?

2

2.1.

Registro do estado de conservação de edifícios: incipiente.
Para determinar o estado de conservação dos edifícios, é relevante que haja uma categorização 
técnica padronizada definida por profissionais (numérico, mau, regular ou bom) que sirva 
de base para que o pessoal especializado possa estabelecer o estado de conservação de 
cada edifício. As áreas responsáveis por este procedimento devem criar mecanismos de 
atualização constante dessas informações, que devem servir de guia para o planejamento de 
futuras intervenções.

O sistema educacional do Peru é o que apresenta o maior desenvolvimento em termos de 
registro de informações sobre as condições de edificação ou o estado de conservação das 
edificações. Possui Plano Nacional de Infraestrutura e conseguiu diagnosticar que 40% das 

DADOS DISPONÍVEIS POR EDIFÍCIOS

CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA 



2.2.

Registro de serviços básicos disponíveis: incipiente. 
Os serviços básicos que cada centro educacional possui, como água, luz, telefone e Internet, 
devem ser cadastrados nas informações individuais dos edifícios escolares. A disponibilidade 
de gás também pode ser registrada, dependendo do tipo de centro educacional e do tipo 
de via de acesso. Direta ou indiretamente, os  ministérios/secretarias da Educação devem 
garantir e fiscalizar a prestação desses serviços. O estado do Espírito Santo e o Peru são os 
sistemas educacionais que apresentam o maior desenvolvimento em termos de registro de 
serviços básicos. No Espírito Santo, o Educacenso, sistema informatizado de coleta de dados 
do Censo Escolar, incorpora informações sobre serviços básicos como água, luz e telefone. 
O Censo Educacional também coleta esta informação no Peru: anualmente o diretor de cada 
escola preenche o formulário do censo e informa os serviços básicos disponíveis para o 
estabelecimento educacional. Essas informações podem ser acessadas por meio do sistema 
Estatística da Qualidade Educacional (ESCALE). Embora a Jamaica tenha baixa cobertura do 
setor privado, também documenta o acesso aos serviços por meio do censo educacional anual.

SERVIÇOS BÁSICOS 
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instalações escolares precisam de reposição total de infraestrutura.18 Ressalta-se que a coleta 
dessas informações é um fato recente. Antes de 2017 não havia planejamento associado ao 
estado de conservação dos edifícios educacionais. No município de Florianópolis, o sistema da 
Secretaria Municipal de Obras (SMO) é utilizado para medir a execução das obras. Encontra-
se em processo de inclusão de indicadores e verificação do estado de conservação das 
instalações educacionais.

Estima-se um investimento mínimo necessário de S / 68.000 milhões (aproximadamente US $ 20.000 milhões).18



2.3.

Informação de oferta e demanda de infraestrutura física: latente.19

Uma política educacional usual é determinar um número máximo de alunos por espaço físico 
para, por um lado, evitar a superlotação e, por outro, garantir que os alunos tenham o espaço 
mínimo necessário para a realização do processo de aprendizagem. A demanda por serviços 
educacionais é definida pela matrícula e / ou pela população em idade escolar. A oferta é 
definida pelo espaço disponível (distribuição dos espaços dentro do edifício, incluindo a 
dimensão das salas). O estado do Espírito Santo e o Peru são os sistemas educacionais que 
apresentam o maior grau de desenvolvimento em termos de disponibilidade de informações 
para medir a congruência entre a oferta e a demanda de infraestrutura física. No Espírito Santo, 
essa correspondência é avaliada no Sistema Estadual de Gestão de Escolas (SEGES), tanto 
no que se refere à infraestrutura quanto ao atendimento educacional. No Peru, é realizada por 
meio do sistema de consulta estatística ESCALE, que é atualizado anualmente com base no 
censo educacional a que cada diretor de escola deve responder. 

Registro das escolas que funcionam en cada edificio por turno: incipiente. 
O módulo de infraestrutura escolar deve ser articulado com as informações dos centros 
educacionais por meio de uma associação entre o identificador único dos prédios escolares 
e o identificador único das escolas (ver mais detalhes no processo 2, gestão de centros 
educacionais). Isso permitiria identificar as escolas que funcionam em cada prédio por turno. 
A província de Córdoba, o estado de Espírito Santo, o Peru, a província de Santa Fé e o 
Uruguai são os sistemas educacionais que apresentam o maior grau de desenvolvimento 
neste aspecto. Tanto na província de Córdoba como na província de Santa Fé há registro da 
relação entre o Código Único do Estabelecimento da Educação (CUE) e o Código Único da 
Infraestrutura (CUI), bem como o deslocamento da ocupação. No Uruguai esta informação é 
sistematizada em GURÍ: a relação entre escola e turno é direta; a associação com o edifício 
acarreta um cruzamento com o código de premissas educacionais RULE.

OCUPAÇÃO 
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Não há dados disponíveis para a província de Mendoza.19
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Registros das aulas que são utilizados em cada escola: incipiente.
Cada um dos espaços das plantas físicas deve ser identificado de forma única, com suas 
dimensões e o tipo de espaço em questão (sala de aula, escritório, banheiro, etc.). Isso permitiria 
associar dados dos setores ou grupos de alunos que ocupam esses espaços (e seus alunos) e 
obter informações sobre a ocupação dos edifícios em cada turno. O estado do Espírito Santo e 
o Peru são os sistemas educacionais com maior desenvolvimento em termos de cadastramento 
das salas de aula de cada escola. No Peru é realizado por meio do Censo Educacional.

Inventário de móveis e equipamento pedagógico especializado: incipiente. 
Em relação ao inventário do centro escolar, é necessário ter um procedimento otimizado e um 
módulo de apoio para que todos os bens de cada edifício escolar (mobiliário, equipamentos 
e laboratórios) sejam devidamente consignados e que esta informação esteja disponível para 
consulta. A atualização desses dados deve ser feita por meio de um procedimento estabelecido 
que permite registros das áreas centrais do ministério, escritórios departamentais, distritos e 
escolas. O inventário digital atualizado é essencial para uma afetação eficiente dos recursos 
do Estado nos programas nacionais ou territoriais de fornecimento de equipamentos. O Peru é 
o sistema educacional com maior grau de desenvolvimento nesse sentido. Por meio do Censo 
Educacional, capta informações sobre bens móveis (como bancos, cadeiras, quadros-negros 
e elementos de sala de jantar) e equipamentos pedagógicos especializados (como laboratórios 
de física, química, biologia ou informática). Na cidade de Bogotá, são estabelecidas a receita 

2.4. INVENTÁRIO DE BENS DA ESCOLA 
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de bens (compras, doações, planos de desenvolvimento local) e a retirada. As informações 
de inventário são registradas no nível da escola, não no nível do prédio. Da mesma forma, 
a província de Mendoza possui um cadastro escolar que consiste em um estoque geral de 
móveis e equipamentos para cada escola cadastrada no sistema SIDICO. Esta informação 
é carregada pela Subdirecção de Inventário, uma dependência da Direcção-Geral de 
Administração ao nível central.

Procedimento para a manutenção programado de edifícios: latente. 
O sistema de gestão da infraestrutura deve possuir um módulo de acompanhamento das 
manutenções programadas realizadas na planta física com descrição mínima do escopo 
do projeto, a empresa contratada para executá-lo, o prazo de execução, as garantias, 
o valor investido e a modalidade de intervenção. Este módulo deve ser atualizado pelos 
órgãos responsáveis pela infraestrutura para que tenham o cadastro completo de todas 
as intervenções e possam fazer consultas online sobre o andamento das obras. O sistema 
educacional que apresenta o maior desenvolvimento em termos de manutenção programada 
de edifícios escolares é o da cidade de Bogotá, pois possui normas que definem as medidas de 
manutenção que as escolas devem cumprir a cada ano, no primeiro e no segundo semestres. 
Já no Peru, o monitoramento digital dos fundos distribuídos anualmente a todos os diretores 
de escolas é feito por meio do Sistema Wasichay. No entanto, não é possível monitorar 
digitalmente as etapas de execução dos fundos. Na Jamaica, por outro lado, as autoridades 
regionais visitam escolas, geralmente a cada cinco anos, para avaliar as necessidades de 
manutenção dos edifícios. Embora não esteja em formato digital, existe um procedimento para 
que as escolas enviem pedidos de manutenção por meio de formulários físicos. No entanto, 
esses procedimentos não são registrados no SIGED.

3.

3.1

DIGITALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

MANUTENÇÃO



Procedimento para a observancia de demandas de manutenção de emergência: 
incipiente. 
O sistema de gestão da infraestrutura deve estabelecer um procedimento de gestão 
das demandas de manutenção emergencial de edifícios semelhante ao da manutenção 
programada. Dessa forma, caso ocorram imprevistos que comprometam a infraestrutura e a 
segurança de seu uso, as escolas poderiam seguir o procedimento para receber os reparos 
necessários em tempo hábil. O sistema educacional da cidade de Bogotá é o que apresenta o 
maior desenvolvimento neste aspecto, pois possui um banco de dados de arranjos tipificados 
por categoria, no qual, além disso, há uma lista de empresas pré-selecionadas para convocar 
para cada modalidade de arranjo. Essas empresas são escolhidas por meio de licitação no 
início do ano letivo e são contratadas para atender a qualquer emergência (devem se deslocar 
ao estabelecimento de ensino em até 24 horas após a ocorrência do incidente). A isso se 
acrescenta que os prédios escolares da cidade de Bogotá contam com apólice de seguro. Em 
caso de emergência, o reitor liga para o diretor local, que então entra em contato com a sede 
e verifica as informações.
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No estado do Espírito Santo, o procedimento de pedido de alimentos de emergência não passa 
pela SEGES. É utilizado um processo de controle no Excel, denominado Sistema Integrado de 
Manutenção (SIM), que consiste em três etapas: i) a escola comunica a falha à Secretaria 
de Educação por e-mail, ii) um engenheiro designado faz o primeiro contato telefônico para 
classificar o eventos em uma matriz de risco; iii) o coordenador estabelece os roteiros para o 
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técnico realizar a visita física. O Ministério da Educação possui um contrato de manutenção 
que lhe permite administrar essas demandas. Tratando-se de obras menores, são executadas 
por meio de ordem de prestação de serviços no âmbito do referido contrato; quando se trate de 
obras maiores, são realizadas por concurso. No Uruguai existe um procedimento estabelecido 
que é executado através de um serviço telefônico (0800) que recebe as demandas dos 
diversos atores (arquitetos residentes, diretorias gerais, comissões descentralizadas por 
departamento). Os incidentes são registrados no sistema ANEP em Obra (da Administração 
Nacional de Educação Pública) para atendimento. Este sistema permite consultar o estado 
da procura (atendida ou não) e emitir alertas em caso de prolongada falta de atenção a um 
registo.



• Ausencia Falta de entrega de informações em tempo real:
Em geral, nos 16 sistemas educacionais analisados há pouco 
desenvolvimento quanto à entrega de informações precisas em tempo 
real a partir dos dados gerenciados no cadastro único de edificações. 
Esses dados devem estar disponíveis com visões e privilégios associados 
aos diversos atores do sistema educacional (diretor, supervisor, diretor de 
nível, áreas administrativas, liderança política central e descentralizada). 
No caso do Peru, as informações de infraestrutura disponíveis podem 
ser acessadas por meio do Sistema de Gestão da Informação Estatística 
(SIGIED), ESCALE e do Sistema Integrado de Informação (SIDI). O sistema 
ESCALE permite a desagregação dos dados ao nível das Direcções 
Regionais de Educação (DRE) e das Unidades de Gestão Educacional 
Local (UGEL). A maioria das informações é coletada pelo censo escolar 
anualmente. 

• Baixo nível de articulação com outros processos do SIGED: 
Na maioria dos sistemas educacionais analisados, a articulação desse 
processo com o restante do SIGED é pouco desenvolvida. A falta de um 
identificador único de edificações na gestão impossibilita a articulação 
com os demais processos do SIGED. A utilização de um aplicativo de 
apoio com informações desatualizadas e sem integração com o sistema 
de alunos e recursos humanos impede também o atendimento imediato 
de requisitos básicos como a taxa de ocupação por turno de um prédio 
escolar ou as intervenções prediais realizadas em determinado período 
e como relacionar essas informações ao desempenho acadêmico dos 
alunos que utilizam cada edifício. 

Aspectos transversais da gestão de 
infraestrutura física e equipamento
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Os resultados do estudo realizado na região mostram que a gestão dos centros 
educacionais se encontra em um nível de desenvolvimento incipiente (nível 2 de 4), 
com concentração dos casos analisados no nível incipiente (ver figura 3.4). O estado 
do Espírito Santo, a província de Santa Fé e o Uruguai têm os sistemas educacionais 
mais desenvolvidos em termos de gestão de centros educacionais, com um grau de 
desenvolvimento comprovado. 

PROCESSO 2: 
Centros educacionais: Incipiente

GRÁFICO 3.4
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em gestão de centros educacionais

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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No estado do Espírito Santo, a gestão dos centros educacionais é realizada principalmente 
por meio do sistema SEGES, em que todos os procedimentos possuem uma “entrada” e uma 
“saída” digital de dados. Os procedimentos escolares mais frequentes dos alunos, como 
frequência, notas e matrículas, são efetuados através da SEGES. Observa-se que os sistemas 
do setor educacional estão integrados aos principais sistemas nacionais e todo o tráfego de 
informações é feito por meio de um único código de escolas e turmas / turnos de escola. Os 
sistemas de administração de alimentação e transporte escolar dos alunos interoperam com 
a SEGES, o que permite administrar e acessar informações completas em tempo hábil. O 
SEGES permite a inscrição e inscrição online e um módulo de agrupamento de alunos.

No Uruguai, o sistema GURÍ contempla a gestão integral de centros educacionais, recursos 
humanos e estudantes e estágios. Todos os sistemas de informação e gestão da educação 
inicial e fundamental usam um identificador exclusivo para as escolas. GURÍ sistematizou as 
vagas disponíveis, as estruturas de cargos e os critérios de distribuição dos alunos por centro.

Em linhas gerais, a gestão dos sistemas educacionais tem uma abordagem de cima para 
baixo, priorizando as necessidades de informação do nível central. Portanto, até agora, os 
centros educacionais têm servido essencialmente como fornecedores de informações para a 
gestão e o planejamento no nível central. Isso implica que, com poucas exceções, os sistemas 
de gestão não foram projetados para atender às necessidades das escolas. Dentro dessa 
estrutura, as escolas foram forçadas a desenvolver suas próprias ferramentas de gestão, 
principalmente em papel ou em planilhas do Excel. A coexistência de cadastros individuais no 
nível do centro educacional e um sistema de relatórios para o nível central tem resultado em 
uma grande carga de trabalho para os diretores, professores e funcionários administrativos das 
escolas que, além de realizarem suas tarefas habituais de prestação de serviços educacionais, 
eles devem gastar tempo registrando as mesmas informações várias vezes, tanto em seus 
registros quanto nos relatórios que devem fornecer ao nível central.

O processo de gestão do centro educacional abrange tudo o que é necessário ao funcionamento 
da organização escolar a nível territorial para o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem. Os diretores dos centros educacionais são responsáveis pela gestão eficiente 
dos recursos de que dispõem e pela garantia da efetiva prestação de serviços educacionais. 
A partir desse processo, devem ser administrados os planos de estudos, as estruturas 
curriculares e os cargos administrativos e docentes. A partir de um único repositório de dados, 
os diretores têm que fazer o cronograma das disciplinas e a alocação de alunos e professores 
nas diferentes seções. Da mesma forma, devem implementar as políticas de agrupamento de 
alunos em turnos de acordo com o regulamento de espaço mínimo exigido de aluno por sala 
de aula. Da mesma forma, é necessário que os centros educacionais mantenham um registro 
digital do material didático que recebem, atualizado de forma dinâmica, tanto no nível central 
como regional. Por outro lado, a sistematização de repasses às escolas e de recursos para 
atendimento de emergências facilita a prestação de contas ao permitir a definição de centros 
de custos, independentemente do grau de descentralização dos sistemas.
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Em um cenário ideal, a escola deve ser o centro de qualquer sistema de gestão. Um SIGED 
estabelecido deve ser uma ferramenta para os centros educacionais realizarem suas atividades 
diárias, funcionando como um sistema transacional. Desta forma, através do sistema, o diretor 
atribui professores e alunos a cada secção e são registadas as faltas de alunos e professores. 
Por sua vez, essas transações são registradas como dados, que podem ser acessados pelos 
diferentes níveis de gestão educacional com restrições de acordo com o papel que desempenham 
dentro do sistema, podendo visualizar os dados no grau de desagregação que for necessário. 
Nesse cenário, há apenas uma entrada de dados, que ocorre no momento da transação.
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QUADRO 3.6
Gestão de centros educacionais: os casos de Estonia e Inglaterra

Na Estônia, o sistema eKool gerencia todas as informações relacionadas 
ao funcionamento do centro educacional (agenda escolar, matrículas e 
alocação de alunos ao centro), bem como a transferência de dados dos 
repositórios do estado. Em interface com o eKool, a plataforma UNITIS 
gerencia o calendário e horário escolar. A interoperabilidade do eKool 
com outros sistemas estaduais é fundamental, pois é usado como uma 
entrada para processos de registro online. Nesse sentido, vale destacar a 
experiência desenvolvida pelas escolas municipais de Tallinn, onde para 
a matrícula do primeiro ano do ensino fundamental o eKool utiliza dados 
do cadastro censitário e do cadastro de endereços. Com base nesses 
dados, são identificados os alunos em idade de ingresso no ensino 
fundamental e se estabelece a comunicação com os pais por e-mail 
para confirmar a matrícula e suas preferências na escolha do centro. 
Posteriormente, os dados enviados pelos pais são atualizados no eKool, 
os alunos são encaminhados para os centros e os pais são informados 
da escola atribuída.

No caso da Inglaterra, a gestão das instituições de ensino é feita através 
do SIMS Core Suite e com diferentes módulos complementares, de 
acordo com as necessidades de cada centro ou grupo de centros. 
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O SIMS Registration & Admissions permite que os centros importem 
dados, solicitações e placas de veículos diretamente do site do centro, 
capturando facilmente os dados e agilizando o processo de inscrição. 
Possui também ferramentas de análise de dados de matrículas, que por 
sua vez alimentam as informações sobre orçamentos e receitas geradas 
pela matrícula, no caso de centros subsidiados ou privados. Depois de 
coletados os dados de inscrição, eles complementam o arquivo do aluno 
e outros módulos integrados à solução. O SIMS Curriculum Management 
Suite é o suporte para a gestão do currículo que permite a criação do 
calendário e do currículo automática ou manualmente, o agrupamento 
dos alunos por nível de escola, idade e habilidades, se desejado, e o 
cálculo automático do número de alunos por turma para garantir um 
tamanho ideal. Além disso, permite a gestão e identificação do corpo 
docente disponível para fazer face às aulas nos casos de faltas ou em 
qualquer outra situação em que tal seja necessário.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019a; 2019d).

Para a análise dos arranjos relativos à gestão de centros educacionais, as funcionalidades são 
divididas em três categorias principais: i) base de sistematização, ii) dados disponibilizados 
por centro educacional e iii) digitalização dos procedimentos de gestão. Os resultados do 
estudo para cada categoria são apresentados a seguir. Da mesma forma, cada funcionalidade 
analisada é acompanhada por uma breve descrição, um gráfico da pontuação correspondente 
à mediana dos 16 sistemas de ensino estudados, que reflete o nível de desenvolvimento, e 
uma revisão das boas práticas e experiências dos casos que apresentam maior crescimento. 
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2.1 OFERTA EDUCACIONAL 
• Gestão de planos de estudos e 
   estrutura de cargos.

• Gestão do planejamento do tempo.

• Gestão centralizada da oferta 
   educacional nas escolas.

2.2 ORGANIZAÇÃO POR TURNOS
• Gestão de agrupamento de alunos 
   em turnos e seções.

• Associação entre centros 
   educacionais e edifícios escolares.

• Turnos de ocupação dos edifícios.

DADOS DISPONÍVEIS 
POR CENTRO 
EDUCACIONAL 

1 BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO
• Identificador único de escolas.

• Gestão por meio de cadastro único de centros educacionais.

3 DIGITALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
DE GESTÃO

3.1 GESTÃO DE RECURSSOS 
EDUCACIONAIS E 
TRANSFERÊNCIAS
• Gestão de transferência e 
   prestação de contas.

• Fundo de assistência imediata 
   para emergências nas escolas.

• Cadastro de material didático.

INFOGRAFIA 3.4
Resumo das funcionalidades do processo de gestão de centros educacionais

61

Identificador único de escolas: emergente. 
Os sistemas educacionais precisam identificar cada escola de maneira única. A identificação 
única dos centros educacionais serve para realizar o microplanejamento e a gestão da oferta 
educacional nos diferentes níveis do sistema educacional. Desta forma, podem ser atribuídos 
professores e matriculados alunos em cada centro, bem como criar os diferentes grupos de 
alunos com os respectivos planos de estudos. O identificador único deve existir para todos 
os centros educacionais, sem duplicatas. Os sistemas educacionais com maior grau de 

1.

1.1

BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE CENTROS EDUCATIVOS

IDENTIFICAÇÃO
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desenvolvimento neste sentido são os da cidade de Bogotá, El Salvador, Estado do Espírito 
Santo e Uruguai, além do correspondente à província de Córdoba, onde o identificador único 
dos centros educacionais é utilizado em todos os sistemas de informação e gestão ou na 
maioria deles.

Na Jamaica, o Ministério da Educação, Juventude e Informação (MOEYI) atribui um identificador 
de cinco dígitos para escolas de ensino fundamtal, medio e terciárias. Um desses dígitos 
distingue as escolas públicas das privadas. Quando um centro fecha, o código é bloqueado 
para evitar a duplicação histórica. Por sua vez, a Early Childhood Commission (ECC) é 
responsável por cadastrar centros infantis e estabelecer identificadores únicos para essas 
instituições. Isso resulta em uma sobreposição dos códigos MOEYI e ECC em alguns centros 
educacionais, como, por exemplo, escolas de ensino fundamental que têm um programa de 
educação inicial.

QUADRO 3.7 
O identificador único de instituição educacional no Peru

Em 2017, o Ministério da Educação do Peru criou o Cadastro de Instituições 
Educacionais (RIE), por meio da resolução da Secretaria-Geral RSG-096-
2017-MINEDU, a fim de responder à necessidade de ter um cadastro 
que permita a identificação das instituições de ensino inequivocamente. 
Historicamente, o Peru possui dois tipos de identificadores em nível 
de centro educacional: o código local, que se refere à propriedade, 
e o código de serviço modular, no qual cada uma das modalidades 
de oferta educacional (inicial, fundmental, medio, etc.). Assim, pode 
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acontecer que no mesmo recinto escolar coexistam até quatro ou cinco 
códigos modulares diferentes (por exemplo: inicial, primário, secundário, 
alternativo, técnico-produtivo, etc.). Por outro lado, o mesmo serviço 
educativo pode funcionar em mais do que um estabelecimento escolar. 
Isso cria certa complexidade no registro, processamento e interpretação 
das informações e torna difícil rastrear a instituição de ensino ao longo do 
tempo. Com a criação do RIE, pretende-se consolidar os dois tipos de 
informação integrando numa única identidade o código do recinto escolar 
com o (s) código (s) de serviço educativo modular correspondente (s), 
facilitando assim a gestão quotidiana do processo. . Desde a sua criação, 
em 2017, a Direção-Geral da Qualidade da Gestão Escolar tem liderado 
este processo. Em dezembro de 2020, a implementação do RIE atingiu 
62% dos serviços educacionais.

Fonte: Elaboração própria com base em Marcone (2019).



Gestão mediante registro único de centros educacionais: emergente. 
O cadastro único de centros educacionais é o repositório de todos os dados relacionados 
aos centros. É comum que as informações dos centros educacionais estejam dispersas em 
diferentes cadastros, o que acarreta esforços adicionais de consolidação. A duplicação de 
registros e a implementação de bancos de dados sem interoperabilidade frequentemente 
resultam em pouca utilidade para o gerenciamento. A importância de um cadastro único de 
centros educacionais reside justamente no fato de ser utilizado de forma dinâmica para gestão 
e tomada de decisões.

Dos sistemas educacionais observados, apenas o do Uruguai administra um único cadastro 
de centros educacionais. O sistema GURÍ contém todos os dados dos centros, dos alunos 
e professores e dos funcionários que passaram por um centro educacional de 2013 até 
agora e é a principal ferramenta de gestão dos centros. O município de Florianópolis também 
possui um sistema nacional que é utilizado para a gestão de instituições de ensino, alunos e 
procedimentos acadêmicos e possui um cadastro unificado dos principais dados dos centros 
de ensino. No entanto, esse sistema não é interoperável nem integrado a outros sistemas 
importantes, como o Educacenso (que registra a alimentação dos alunos e o transporte 
escolar) e o Sistema da Prefeitura Municipal da Joaquina de Florianópolis (que gerencia os 
dados relativos aos recursos humanos).
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Em geral, a oferta educacional é definida a nível central. O Ministério da Educação traça os 
planos de estudos para cada série escolar e nas diferentes modalidades que são oferecidas 
(regular, técnico-profissional, especial). Em seguida, esses planos de estudo são atribuídos 
aos centros educacionais onde, por sua vez, organizam as aulas por grupos ou seções e 
ensinam o conteúdo correspondente. Na análise SIGED, esta seção se concentra em arranjos 
para atribuir e gerenciar ofertas educacionais dinamicamente. 

2. DADOS DISPONÍVEIS POR CENTRO EDUCACIONAL 

OFERTA EDUCACIONAL 2.1.
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Gestão de planos de estudos e estrutura de cargos: incipiente. 
É importante registrar e gerenciar a oferta educacional dos centros educacionais de forma 
centralizada no nível dos planos de estudos e das redes curriculares. A seguir, a atribuição de 
cada uma destas ofertas às escolas constituirá a base sobre a qual cada instituição de ensino 
administrará os grupos / secções em que os alunos e professores serão distribuídos seguindo 
uma malha curricular predefinida para todo o sistema educativo. Com efeito, os dados relativos 
aos planos de estudos e à estrutura curricular utilizada na gestão dos centros de ensino devem 
provir de uma única base de dados partilhada que seja também fonte de informação para 
a gestão dos recursos humanos e o pagamento mensal da folha de pagamento. Os dados 
compartilhados favorecem o uso digital de registros. Um dos sistemas educacionais mais 
avançados nesse sentido é o capixaba, pois a SEGES possui um módulo específico para 
gestão de planos de estudos e estrutura de cargos, com informações completas e atualizadas.

Gestão de planejamento do horário: incipiente. 
Com base na oferta educacional concedida, os diretores de cada centro devem planejar 
horários de disciplinas e cargos docentes. Desta forma, professores e alunos são definidos 
para cada seção. Os sistemas educacionais que mais desenvolveram esta vertente são o 
estado do Espírito Santo e o Uruguai, onde, convém destacar, o estudo de caso foi realizado 
apenas no âmbito da educação inicial e fundamental, níveis nos quais os professores só 
têm grupos para os quais eles dão aulas em todos os horários em relação às suas horas 
disponíveis. Em GURÍ, é identificado o professor responsável por cada turma de alunos.



Gestão centralizada de oferta educacional em escolas: incipiente. 
A gestão centralizada da oferta educativa nas escolas permite ter o histórico das estruturas 
de cargos, os currículos e os serviços que são prestados ao longo do tempo. Somente no 
Uruguai existe uma gestão centralizada da oferta educacional dos centros educacionais, a 
cargo da Fiscalização Técnica, com dados de GURÍ. Em El Salvador, a oferta é administrada 
centralmente apenas para o ensino médio, desde 2008, e no Peru é feita apenas para o nível 
primário através do Sistema de Informação de Apoio à Gestão da Instituição Educacional 
(SIAGIE) e do sistema NEXUS vagas de estacionamento controle, que possui o cadastro do 
gráfico de horas. Entidades de gestão educacional descentralizada podem acessar relatórios, 
mas não o banco de dados.

No estado de Espírito Santo e nos municípios de Florianópolis, Honduras e Panamá, o sistema 
de recursos humanos e o sistema de administração de centros educacionais funcionam de 
forma isolada, portanto, não se pode contar com a história da oferta educacional associada 
aos cargos, aos planos de estudos e aos serviços educacionais prestados. Uma das principais 
barreiras é o uso de diferentes códigos para identificar escolas em sistemas de gestão de 
recursos humanos e em sistemas de gestão escolar. Ou seja, não existe um identificador 
que permita diferenciar de forma inequívoca cada centro educacional em todo o sistema 
educacional. Quando isso acontece, são necessários dicionários de equivalentes ou tabelas 
intermediárias com mapeamentos de código, o que torna complexa a manutenção e a interação 
entre as diferentes soluções de TI.
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Os centros educacionais costumam funcionar com um ou mais turnos de aula (manhã, tarde, 
noite, sábado), em dia normal ou prolongado. Em qualquer cenário, os diretores devem 
gerenciar o agrupamento de alunos em diferentes turnos e a designação de professores 
para diferentes grupos. Esta organização, que se baseia no regulamento do espaço mínimo 
exigido por aluno, permite conhecer a oferta de vagas disponíveis para alunos em cada centro 
educacional.

ORGANIZAÇÃO POR TURNOS 2.2.
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Gestão de agrupamento de estudantes em turnos e seções: incipiente. 
Gerenciar o agrupamento de alunos é importante para não ultrapassar os limites estabelecidos 
de número de alunos por sala de aula e ao mesmo tempo evitar a formação de cursos muito 
pequenos, garantindo uma ocupação ótima do espaço disponível. Nesse sentido, os parâmetros 
para a formação dos cursos definem a distribuição dos alunos nas diferentes turmas. No 
Espírito Santo e no Peru, o agrupamento dos alunos é gerenciado a partir de parâmetros para 
a formação dos cursos. Em ambos os casos, esse processo é parametrizado nos sistemas 
computacionais. Os regulamentos peruanos apenas fixam um número máximo de alunos por 
seção, evitando assim mais alunos do que o permitido por sala de aula, mas não impede a 
formação de seções muito pequenas. Já o estado do Espírito Santo possui um processo de 
inscrição de alunos online. Por meio de uma plataforma, o usuário solicita uma vaga na rede 
pública estadual e seleciona até três instituições escolares de acordo com seus interesses. 
Em seguida, o sistema estabelece o número de vagas por turma de acordo com a capacidade 
da turma. Por sua vez, a formação de um novo grupo de alunos é condicionada pelo número 
máximo de alunos nos grupos já armados, seja por reinscrição, transferência interna ou nova 
matrícula. Os critérios de alocação são georreferenciados. No Uruguai, os alunos do 6º ano do 
ensino fundamental têm a possibilidade de se matricular on-line para o ensino médio através 
do GURÍ Família, como parte da estratégia de proteção de suas trajetórias educacionais. Eles 
podem expressar suas preferências por três centros educacionais: essas preferências são 
atendidas em nove entre 10 casos.

Na República Dominicana, por exemplo, embora o limite regulamentado seja de 45 alunos por 
sala de aula, na prática, algumas salas de aula têm até 75 alunos. Como esses regulamentos 
não são parametrizados em um sistema de gestão, não geram alertas que permitam sua fácil 
identificação. Noutros casos, os sistemas de matrículas não têm estabelecido um número 
máximo de alunos que possam atribuir a cada escola de acordo com a sua capacidade, 
razão pela qual é comum encontrar salas de aula e escolas muito populosas, o que pode 
comprometer a qualidade do ensino. Da mesma forma, abre-se espaço para algumas escolas 
permanecerem com capacidade ociosa, o que poderia ser aproveitado para atender a 
demanda das escolas mais movimentadas. A importância desse tipo de sistema é que ele 
permite monitorar a demanda e planejar a oferta educacional em termos de infraestrutura 
escolar e de atribuições de ensino.
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Associação entre centros educacionais e edifícios escolares: emergente. 
Para fins de planejamento e gestão, é importante diferenciar edifícios escolares de centros 
educacionais, estabelecendo vínculos entre eles. Um centro educacional pode operar em 
um ou mais edifícios escolares. Da mesma forma, uma ou mais escolas podem operar no 
mesmo prédio escolar. Só é possível saber com certeza como escolas e prédios estão 
associados quando houver identificadores exclusivos para prédios e escolas e quando as 
escolas que operam em cada prédio forem registradas. Os sistemas educacionais com maior 
desenvolvimento neste sentido são os da cidade de Bogotá, da província de Córdoba, do 
estado de Espírito Santo, do Paraguai, do Peru, da província de Santa Fé e do Uruguai, onde 
se encontra a associação entre centros e edifícios educacionais claramente identificados. 
Na cidade de Bogotá, por exemplo, eles mantêm esse registro no Diretório Único de 
Estabelecimentos Educacionais.

Em alguns casos, há mais de um registro sobre a relação entre escolas e edifícios, que podem 
até ser inconsistentes entre si. Na República Dominicana, por exemplo, existem dois cadastros 
distintos das escolas que operam em cada prédio: um arquivo Excel, utilizado pelo Escritório 
de Infraestrutura, e o Sistema de Informação para Gestão Escolar da República Dominicana 
(SIGERD). Nenhum dos registros é atualizado dinamicamente. Em geral, esse cenário ocorre 
quando os sistemas não são concebidos com uma visão abrangente que incorpore todas as 
necessidades dos gestores do sistema de ensino, mas sim são constituídos por um conjunto 
de ferramentas e mecanismos que cada departamento ou área estabelece para ser capaz de 
cumprir com seus objetivos individuais.

Turnos de ocupação dos edifícios: emergente. 
Um insumo útil para o planejamento e a gestão, além da associação entre escolas e prédios 
escolares, é o registro dos turnos em que cada escola opera em cada prédio escolar. Os 
sistemas educacionais da província de Córdoba, do estado de Espírito Santo, do município de 
Florianópolis, do Peru, da província de Santa Fé e do Uruguai mantêm um registro dos turnos de 
funcionamento das escolas. Em vários casos, como na República Dominicana, não há registro 
explícito, mas as mudanças de ocupação podem ser inferidas por meio de cruzamentos de 
dados. Na Jamaica, as informações sobre turnos escolares são coletadas no censo escolar 
anual. No entanto, como não há um identificador único para edifícios educacionais, não é 
possível especificar a mudança de ocupação das escolas em edifícios escolares. O registo da 



A administração central e as administrações subnacionais precisam monitorar a execução 
das despesas e prestações e favorecer a alocação eficiente dos recursos educacionais. Isso 
requer procedimentos padrão e digitais para a gestão e responsabilização das transferências 
recebidas de agências centrais e / ou descentralizadas e a atribuição de materiais educacionais 
a cada centro. Nas transferências monetárias são consideradas tanto as despesas correntes 
quanto as vinculadas aos recursos para atendimento emergencial.

3. DIGITALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DIÁRIA 
DE CENTROS EDUCACIONAIS

GESTÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS E TRANSFERÊNCIAS3.1.
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mudança de ocupação dos edifícios escolares é um exemplo de como os diferentes processos 
de gestão estão intimamente ligados, neste caso a gestão da infra-estrutura física e a gestão 
dos centros educativos. Daí a importância de que não existam sistemas de gestão isolados, 
mas que interoperem entre si.

Gestão de transferências e prestação de contas: incipiente.20

A gestão das transferências para as escolas e a prestação de contas não estão sistematizadas 
em nenhum dos casos estudados. Um dos sistemas educacionais que apresenta o maior 
grau de desenvolvimento nessas áreas é o da cidade de Bogotá, onde se sistematizam 
as transferências, embora as escolas não tenham acesso a nenhum sistema que forneça 
informações online sobre transferências e pagamentos de serviços públicos. No momento do 
estudo, no Uruguai as transferências são organizadas por meio de um sistema que roda em 
AS / 400 e fornece informações sobre quanto dinheiro a escola recebeu e quanto devolveu 
(prestação de contas) em cada área: alimentação, material didático, limpeza ou pequenos 
reparos. Porém, não é possível saber mais detalhes das despesas do que sua categoria.

Um dos desafios enfrentados pelos sistemas educacionais analisados é o dos recursos que 
as escolas recebem de outras fontes que não os ministérios/secretarias da Educação. É 

Não há dados disponíveis para a província do Peru.20



70

comum que as escolas se beneficiem de fundos de governos locais e famílias. Em alguns 
casos, essas receitas são baixas em comparação com as despesas totais das escolas. Em 
outros, eles podem representar uma proporção significativa da receita total. Essa dinâmica 
costuma estar relacionada ao nível de autonomia das escolas e às regulamentações do 
setor. A sistematização e registo dos fundos próprios é de extrema importância para o 
acompanhamento e responsabilização, principalmente nas escolas que têm autonomia para 
realizar grandes despesas, como a contratação de professores ou pessoal administrativo. 
Embora a gestão de recursos humanos tenda a ser centralizada, o uso gratuito de recursos 
pelas escolas e a falta de um sistema de gestão que facilite o monitoramento em nível central 
deixam margem para contratações fora dos procedimentos oficiais.

Fundo imediato de assistência para emergências nas escolas: latente. 
O repasse de atendimento em emergências é utilizado para atender a demandas extraordinárias 
que surgem em estabelecimentos de ensino e que não podem ser atendidas por meio de 
burocracia ou procedimentos regulares. A título de exemplo, podemos considerar a reparação 
de equipamentos pedagógicos danificados devido a uma tempestade. Essas despesas 
excepcionais podem exceder a disponibilidade de recursos de transferências correntes 
recebidas pelas escolas, para as quais merecem consideração especial. Dos sistemas 
educacionais analisados, apenas o da cidade de Bogotá conta com fundo imediato para 
atendimento emergencial nas escolas. 



Registro de material educacional: incipiente. 
Embora o volume de material educacional transferido para as escolas varie amplamente 
entre os diferentes sistemas de ensino, ele pode representar uma proporção significativa do 
orçamento. No entanto, é um dos aspectos que apresenta menor grau de desenvolvimento nos 
sistemas escolares analisados: nenhum possui cadastro digital atualizado do material didático 
que as escolas recebem da administração central ou das administrações subnacionais, como 
material escolar, livros didáticos, material didático e uniformes escolares. Em geral, há registros 
dispersos, em Excel ou em papel, com valores agregados em nível regional ou escolar. Em 
nenhum caso a administração central dispõe de informação sobre os materiais que cada aluno 
recebe, ou seja, não é possível identificar os alunos que receberam um kit escolar ou material 
didático específico. Para fins de planejamento, isso implica que a distribuição dos materiais 
educacionais seja feita com poucas informações sobre os itens que os alunos já receberam.

Na Jamaica e na província de Mendoza, as escolas costumam realizar cadastros organizados 
de acordo com o critério dominante na instituição. No Peru, a Direção de Gestão de Recursos 
Educacionais (DIGERE) mantém um cadastro atualizado por meio do Sistema de Gestão 
de Materiais (SIGEMA) sobre a distribuição de recursos até o nível da Unidade de Gestão 
Educacional Local (UGEL). Da mesma forma, está em desenvolvimento o Sistema de 
Informação para Distribuição de Materiais em Instituições de Ensino (SIDMAT), que permitirá 
o acompanhamento do recebimento de materiais didáticos e sua situação até o nível de 
atendimento educacional.
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• Falta de entrega de informações em tempo real: 
De maneira geral, nos 16 serviços educacionais analisados há pouca evidência 
de evolução quanto à entrega de informações precisas em tempo real a partir 
dos dados gerenciados no cadastro único de centros educacionais. Esses dados 
devem estar disponíveis com visões e privilégios associados aos diversos atores 
do sistema educacional (diretor, supervisor, diretor de nível, áreas administrativas, 
liderança política central e descentralizada). No estado do Espírito Santo, embora 
a SEGES não tenha um módulo específico para essas finalidades, os diferentes 
atores do sistema educacional recebem informações em tempo real por meio de 
sistemas auxiliares. Algo semelhante ocorre no município de Florianópolis, onde, 
além disso, os acessos são validados periodicamente e os perfis de acesso 
auditados anualmente. No Uruguai você pode visualizar informações sobre 
matrículas, dados, repetência, evasão ou frequência, embora a disponibilidade 
em tempo real seja maior para o nível central do que para as escolas. Além disso, 
o sistema oferece a possibilidade de criar funções de acesso (como professores, 
diretores, inspetores ou Diretoria), para que o professor acesse as informações 
das turmas que lhe são atribuídas; o diretor, ao de sua escola; o inspetor, ao de 
sua jurisdição, e o Diretoria de Educação, a todas as informações.

• O baixo nível de articulação entre os sistemas gera uma forte carga 
administrativa nas escolas: 
Embora os sistemas educacionais analisados tenham adotado identificadores 
únicos de centros educacionais, a articulação de todos os dados relevantes 
referentes a cada escola se apresenta como um desafio. A ausência de uma 
solução tecnológica transversal a todos os processos de gestão gera uma 
carga administrativa significativa nos estabelecimentos de ensino e aumenta 
a complexidade da gestão. A falta de interoperabilidade entre as ferramentas 
utilizadas na gestão escolar e na gestão de outros processos do SIGED, como os 
recursos humanos, impossibilita a obtenção de visões abrangentes dos dados 
das instituições.

Aspectos transversais da gestão 
de centros educacionais
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Os resultados do estudo realizado na região mostram que a gestão dos recursos 
humanos e orçamentais encontra-se num nível de desenvolvimento incipiente (nível 2 de 
4) e, consequentemente, grande parte dos sistemas educativos analisados encontra-se 
nesse nível. (veja a figura 3.5). 

PROCESSO 3: 
Gestão de recursos humanos e orçamentais: Incipiente

GRÁFICO 3.5
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em gestão de recursos humanos e orçamentais

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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O sistema educacional da província de Santa Fé é o que apresenta maior grau de 
desenvolvimento, com nível estabelecido. A gestão dos cargos é feita por meio de um 
identificador único e do cadastro de cada agente do sistema educacional, por meio do 
Documento de Identidade Nacional (DNI). Este registro inclui informações completas sobre 
liquidações, tarefas realizadas e bônus. Além disso, a província de Santa Fé possui um cadastro 
centralizado de assistência médica e licenças. Os recursos humanos (RH) e os sistemas de 
gestão escolar interoperam entre si, permitindo o acesso a dados confiáveis. Os professores 



e funcionários públicos podem consultar todas as informações sobre a sua situação funcional 
e realizar procedimentos junto da administração central.

O sistema educacional da província de Córdoba e do Uruguai apresenta um nível emergente 
de desenvolvimento (nível 3 de 4). É importante destacar que o Uruguai possui um cadastro 
único de recursos humanos e identificadores únicos de pessoas e cargos. Além disso, os 
professores podem conferir suas inscrições online, por meio do sistema GURI. Os pagamentos 
são efetuados através da solução de Folha de Pagamento de acordo com os cargos ocupados 
por cada pessoa, levando em consideração o perfil dos colaboradores e os dados de 
assiduidade cadastrados no sistema GURI. Ajustes adicionais para erros em liquidações 
anteriores também estão contemplados.21

A gestão de recursos humanos abrange toda a força de trabalho contratada em sistemas de 
educação administrados pelo setor público que está direta ou indiretamente envolvida no 
processo de ensino e aprendizagem. Os recursos humanos representam 71% dos orçamentos 
de educação da região (CIMA, 2017), portanto sua gestão tem papel fundamental na eficiência 
do investimento em educação. Nesse sentido, mesmo pequenas melhorias na eficiência dos 
sistemas de gestão de recursos humanos podem resultar em economias significativas em 
termos absolutos. A nível central, a administração do orçamento deve ter processos ótimos 
e sistematizados que permitam tanto a definição dos orçamentos pelas escolas quanto 
o estabelecimento de itens e limites para o controle dos gastos. Por sua vez, os itens do 
orçamento são aqueles que devem viabilizar a abertura ou fechamento de vagas (ou cargos)22 

no sistema educacional. Portanto, não é possível criar uma nova posição dentro do sistema 
se não houver um item financiado do orçamento ao qual essa posição possa ser atribuída. 
Por outro lado, apenas se um cargo for suprimido (por exemplo, devido à conclusão de uma 
atividade temporária), a linha de orçamento associada a ele é liberada e a reatribuição é 
habilitada. Neste modelo, o orçamento atua sempre como marco regulatório na administração 
dos encargos, o que permite garantir a disponibilidade de recursos financeiros para a sua 
execução e posterior pagamento da folha de pagamento associada.

A gestão de recursos humanos é desenvolvida no nível central. Diferentes áreas ou 
departamentos dos  ministérios/secretarias da Educação intervêm neste processo. Embora 
a divisão de responsabilidades varie nos diferentes sistemas de ensino, geralmente há uma 
área que trata de todo o processo de seleção da força de trabalho e gestão dos quadros 
docentes, uma área que é responsável pelo desenvolvimento profissional e das atividades 
docentes que administra as finanças e administra a folha de pagamento dos funcionários. 
A partir de um único repositório de dados sobre a força de trabalho contratada, essas áreas 
devem ser coordenadas para atender à gestão diária de recursos humanos. Por sua vez, 
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A partir de janeiro de 2019, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoio do Ministério da 
Economia e Finanças (MEF), o Conselho de Educação Inicial e Primária (CEIP) passou a utilizar o Sistema Integral de Administração 
de Pessoal (SIAP), também utilizado por toda a Administração Nacional de Educação Pública (ANEP), e o sistema Odoo como 
GRP. O estudo de caso do Uruguai não leva em consideração as melhorias geradas com o uso desses sistemas, uma vez que a 
coleta de informações foi realizada antes do início do uso.

Em alguns países os cargos são conhecidos pela terminologia “plazas”.

21

22



o pagamento da folha de pagamento geralmente é feito nos ministérios da fazenda ou 
organizações semelhantes. Os recursos humanos nos sistemas de educação do setor público 
fazem parte da força de trabalho do governo e, portanto, entram no sistema de pagamentos 
do setor público. Em grande medida, os acordos de troca de informações entre o Ministério da 
Educação e o Ministério das Finanças / Economia sobre a força de trabalho e os pagamentos 
associados definem o quão eficiente é a gestão da folha de pagamento. É neste processo que 
a gestão das finanças públicas e do orçamento mais interage com a gestão específica dos 
recursos humanos relacionados com a educação. A coordenação entre as duas administrações 
públicas acarreta, em muitos casos, uma complexidade adicional que não é observada em 
outros processos-chave de um SIGED.

Uma gestão eficiente de recursos humanos deve girar em torno de um repositório de dados 
e notícias sobre recursos humanos no sistema educacional. Todos os procedimentos 
relacionados à gestão de recursos humanos, como, por exemplo, a transferência de um 
professor de um centro educacional para outro, devem ser imediatamente registrados 
digitalmente e refletidos no repositório único de dados. Por sua vez, este repositório deve 
integrar os sistemas informáticos utilizados pelos diferentes departamentos envolvidos na 
gestão de recursos humanos. Desta forma, haverá apenas uma entrada de dados no momento 
em que o procedimento for registrado. As diferentes soluções informáticas serviriam como 
ferramenta para realizar todos os procedimentos dos recursos humanos, ao mesmo tempo 
que armazenava informação atualizada que estaria à disposição de todos os utilizadores, com 
as devidas permissões de acesso. No entanto, o que se observa com frequência nos sistemas 
educacionais da região é que diversas aplicações de gestão de recursos humanos coexistem 
com bancos de dados não integrados e com diferentes graus de desatualização. Isso se 
traduz em uma alta carga de trabalho de validação de dados manual. O maior desafio está no 
pagamento da folha de pagamento, onde além das diferentes validações e consolidações que 
devem ser feitas dentro dos Ministérios da Educação, é necessário interagir com os sistemas 
de informática dos Ministérios da Fazenda. É comum que as soluções de TI dos Ministérios 
da Educação e da Fazenda não tenham sido concebidas de forma integrada desde o seu 
desenho, o que impacta significativamente a interoperabilidade no pagamento da folha de 
pagamento.
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QUADRO 3.8
Gestão de recursos humanos e orçamentais: 
os casos da Inglaterra e da França

Na Inglaterra, o sistema de gestão escolar conta com o SIMS Pessoal, 
módulo específico para gestão de recursos humanos que armazena todos 
os dados pessoais, profissionais, contratuais e de folha de pagamento 
dos funcionários das escolas, docentes e não docentes. Este módulo 
está integrado com os demais módulos complementares de gestão de 
pessoas, como gestão de ausências e sistemas de gestão financeira e 
orçamentária. Por sua vez, o módulo SIMS Staff Performance gere todas 
as informações relacionadas com a avaliação e desempenho do pessoal. 
Da mesma forma, o sistema orienta a criação de objetivos pessoais, 
como a gestão do desenvolvimento profissional, a formação contínua, 
a avaliação dos professores a partir do contexto de desempenho dos 
alunos e os planos de desenvolvimento e progressão na carreira (Smith, 
2019d). Da mesma forma, o módulo SIMS Financial Management System 
gerencia os recursos financeiros e orçamentários. Para aqueles níveis de 
usuários que controlam seus próprios orçamentos, ele permite acesso 
direto para registrar despesas, visualizar o status de custo e orçamento e 
gerar relatórios. Além disso, possui um módulo gerador de relatórios para 
elaboração de orçamentos, demonstrações financeiras em tempo real com 
anotações e previsões. Este módulo permite também a interoperabilidade 
com outros módulos relevantes para a gestão de recursos orçamentais, 
por exemplo no que diz respeito à gestão de cantinas.

Em França, o Ministério da Educação Nacional colocou à disposição dos 
professores e gestores o portal I-Prof, que lhes permite consultar e modificar 
o seu perfil e informações pessoais / profissionais (dados, curriculum 
vitae, etc.). Cada docente está em contacto com um agente que se dedica 
a cuidar de todos os seus procedimentos, para que possam beneficiar 
de conselhos e informações adaptadas ao seu perfil. A plataforma 
disponibiliza os seguintes serviços: acesso à informação pessoal à 
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disposição da administração pública; federação de todos os serviços 
relacionados com a gestão do pessoal docente, pedagógico e orientador 
(mudanças, promoções, concursos, vagas, formação, e-administração); 
entrada de informações complementares (outros diplomas, experiências, 
etc., que possam agregar valor à carreira profissional); ponto único de 
acesso para gestão de carreira e vida profissional; guias para entender 
os processos de gestão; comunicação de informações personalizadas 
sobre perspectivas de carreira; comunicação rápida (via courier) sobre o 
andamento dos processos em andamento.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019d; 2019c).
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Para a análise dos arranjos relativos à gestão de recursos humanos e orçamentais, as 
funcionalidades estão divididas em três categorias principais: i) base de sistematização, ii) 
dados disponíveis e iii) digitalização dos procedimentos de gestão. Os resultados do estudo 
são apresentados por categoria a seguir. Da mesma forma, cada funcionalidade analisada é 
acompanhada por uma breve descrição, um gráfico da pontuação correspondente à mediana 
dos 16 sistemas educacionais estudados, que reflete o nível de desenvolvimento, e uma 
revisão das boas práticas e experiências dos casos que apresentam maior crescimento. 



Toda a gestão de recursos humanos deve girar em torno de dois identificadores exclusivos: 
um para pessoas e outro para cargos ou postos. Num SIGED estabelecido, cada cargo terá, 
ao longo da sua história, múltiplas relações com as pessoas que o ocuparam, cada uma num 
período único considerando a situação laboral correspondente ao cargo (titular, substituição, 
substituto, etc.). A relação entre o identificador único de pessoas e o identificador único de 
cargos é o que permite identificar o histórico de cargos que uma pessoa ocupou no sistema, 
bem como as diferentes pessoas que ocupam ou já ocuparam o mesmo cargo.

1.

1.1

BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE RRHH E ORÇAMENTO 

IDENTIFICAÇÃO

Identificador único de pessoas: emergente.23

Diferentes sistemas educacionais geralmente usam o documento de identidade nacional 
como um identificador único de pessoas. Dessa forma, cada pessoa da força de trabalho do 
sistema pode ser identificada de forma inequívoca. Os sistemas educacionais mais avançados 
nesse sentido são os da cidade de Bogotá, da província de Córdoba, da Costa Rica, da 
província de Santa Fé, do Paraguai e do Uruguai. Todos eles, como os do Panamá e da 
República Dominicana, usam a carteira ou documento de identidade nacional. No Peru, eles 
usam o código modular de registro de pessoas e na Jamaica, o número de identificação de 
contribuinte. Enquanto isso, em Honduras, eles geram uma “chave de escada” que muda de 
acordo com os cargos ocupados pelo professor. Como consequência, o mesmo professor 
pode ter até três códigos de acesso ao sistema. 
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Identificador único de cargos/postos: emergente. 
Cargos ou postos são cargos identificados de maneira única em todo o sistema educacional. As 
aberturas ou encerramentos de cargos estão sempre associados ao orçamento, através da sua 
função, tipo e / ou atribuição. Dessa forma, a posição que uma pessoa ocupa está relacionada 
ao orçamento de onde são desembolsados os pagamentos da folha de pagamento. Nesse 

Não há dados disponíveis para a província de Mendoza.23



Repositório de dados de recursos humanos unificado: incipiente. 
Os sistemas educacionais da região caracterizam-se por possuir diversos repositórios de 
dados de recursos humanos, frequentemente incompletos e / ou desatualizados. O município 
de Florianópolis e a província de Santa Fé são os casos com maior grau de desenvolvimento 
neste ponto. Na primeira, as informações sobre recursos humanos encontram-se no Sistema 
de Rastreabilidade. Antes das mudanças no contrato e nas informações curriculares, cada 
pessoa deve primeiro registrá-los no sistema e anexar os documentos comprobatórios. Em 
seguida, deverá ser apresentado à Secretaria de Educação para que a atualização seja 
realizada. Por sua vez, a província de Santa Fé possui toda a informação atualizada sobre 
recursos humanos no Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SARH). Embora o Uruguai 
tenha um cadastro atualizado no sistema GURÍ, não são registradas informações sobre a 
formação ou formação de professores ou sobre a história da saúde.

2.

2.1.

DADOS DISPONÍVEIS DE RRHH

REPOSITÓRIO UNIFICADO
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sentido, os sistemas educacionais mais avançados também são os da cidade de Bogotá, da 
província de Córdoba, da Costa Rica, da província de Santa Fé, do Paraguai e do Uruguai, onde 
possuem identificadores únicos de cargos vinculados ao orçamento. No Panamá, o Ministério 
da Economia e Finanças (MEF) fornece a estrutura de cargos ao Ministério da Educação. Para 
cada cargo dessa estrutura, são atribuídos cargos, cuja criação deve ser aprovada pelo MEF. 
Tanto a posição quanto a posição possuem um código de identificação. O item do orçamento 
é atribuído ao cargo, que é aquele associado a qualquer um dos cargos existentes na estrutura 
e é o ocupado por cada pessoa. A criação de cargos não é sistematizada e deve ser solicitada 
ao MEF, bem como a criação de novos cargos.



Histórico de formação e cargos: incipiente. 
O repositório de dados de recursos humanos deve conter informações sobre o histórico 
de formação e cargos de cada professor no sistema. Em geral, esse é um aspecto pouco 
desenvolvido nos sistemas educacionais da região. O maior grau de desenvolvimento é 
encontrado em relação ao histórico de cargos, que geralmente é registrado nos diferentes 
sistemas à medida que os professores sobem na hierarquia. No Peru, a história do ensino é 
registrada com informações sobre os cargos anteriores e a duração de cada um, os cursos de 
formação realizados, entre outros pontos. Esses dados, no entanto, não são completos para 
todos os professores. Na Jamaica, as informações do histórico de posições são armazenadas 
no sistema OrangeHR e o histórico de treinamento é armazenado no banco de dados do 
Jamaica Teaching Council (JTC). Ambos os sistemas utilizam o número de identificação do 
contribuinte como identificador único para todos os recursos humanos. No entanto, o banco 
de dados JTC ainda não abrange todos os professores. Por outro lado, o histórico de cargos 
permanentes não docentes é gerenciado no sistema OrangeHR, mas não de forma sistemática.

2.2. HISTÓRICO DE FORMAÇÃO E CARGOS
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Atribuição de cargos/postos baseda na demanda: incipiente. 
A distribuição dos cargos deve ser estritamente de acordo com a demanda dos alunos 
matriculados e suas características. Um SIGED estabelecido deve determinar a demanda e 
parametrizar as regulamentações nacionais ou locais a esse respeito. Nos sistemas observados 

2.3. ATRIBUIÇÃO DE CARGOS
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na LAC, esse critério é utilizado principalmente para a criação de novos cargos e muito pouco 
para a eliminação de cargos. Nas redes de ensino da cidade de Bogotá, do município de 
Florianópolis e do Uruguai, a criação de vagas é estritamente baseada na matrícula. No caso 
da cidade de Bogotá, a criação dos cargos é feita em nível central, mas não é possível saber 
em tempo real a que série ou a qual aluno cada novo cargo está associado.

De acordo com seu regulamento, na República Dominicana os cargos devem ser atribuídos 
com base na inscrição. Na prática, o diretor reporta a necessidade ao distrito e a partir daí 
encaminha para a sede. A Diretoria de Planejamento, em conjunto com as demais áreas centrais, 
determina em comissão a criação dos cargos. Para obter informações sobre as matrículas, é 
utilizado o Sistema de Informação para Gestão Escolar da República Dominicana (SIGERD). 
Na Costa Rica e em Honduras há um processo semelhante em que a solicitação emana das 
escolas, mas essas solicitações são pouco atendidas e nem toda a demanda é atendida. No 
Peru existe um processo regulamentado e não foram criadas vagas orgânicas desde 2015. 
Além da matrícula, também são considerados a infraestrutura e os modelos de atendimento.

Gestão de resultados de avaliações de desempenho docente: latente.24

Os sistemas de ensino da região costumam ter algum tipo de avaliação de desempenho dos 
professores, realizada pelos próprios  ministérios/secretarias da Educação ou por entidades 
independentes. Muitas vezes, esses resultados não são sistematizados ou relacionados a 
dados de sistemas de recursos humanos, muito menos são levados em consideração nos 
planos de formação de professores. Os sistemas educacionais do Peru e do Uruguai são os 
mais avançados nesse sentido. No Peru, as avaliações são realizadas em nível nacional e há 
um registro digital completo dos resultados. No Uruguai, o inspetor registra a avaliação do 
professor. O sistema GURÍ contém os relatórios das avaliações que são feitas aos professores 
pelo menos três vezes ao ano. Além disso, o Comitê de Qualificação realiza uma avaliação no 
final do ano. Na cidade de Bogotá, a avaliação é realizada na forma de levantamentos a cada 
dois anos, mas os resultados não são registrados no sistema Humano. Costa Rica, província 

2.4. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Não há dados disponíveis para o Estado do Espírito Santo.24



Processos sistematizados para administração orçamentária: latente.
A administração orçamentária deve permitir a definição de orçamentos pelas escolas e 
o estabelecimento de itens e limites para o controle de gastos. Isso, por sua vez, deve 
viabilizar outras funcionalidades do SIGED, como a criação de cargos. Por meio de um 
módulo específico no SIGED, seriam implementados os controles de repasses às escolas 
e respectivas prestações de contas pelas instituições de ensino. Os procedimentos de 
orçamentação sistematizados ao nível dos centros de ensino, em particular os relacionados 
com os recursos humanos, permitem a constituição de centros de custos, o que facilita a 
análise do financiamento da educação para medir a eficiência na utilização dos recursos, 
bem como detectar lacunas e iniquidades. a distribuição dos recursos a nível territorial. 
Apenas na cidade de Bogotá, na província de Santa Fé e na Jamaica foi relatada a existência 
de centros de custo no nível escolar. No modelo de gestão da cidade de Bogotá, o regulador 
de cargos é o Ministério da Educação Nacional da Colômbia, que concede cargos com 
base no número de alunos de cada instituição. Essa quantidade de cobranças por escola 
é registrada no sistema Humano e atua como um limite. Além disso, o Distrito de Bogotá 
aprova encargos adicionais por escola, que são financiados com o orçamento local. No 
restante dos sistemas educacionais observados, eles administram os orçamentos em um 
nível mais agregado, como programa ou nível educacional, ou devem cruzar dados de 
diferentes bases para poder aproximar os dados dos orçamentos no nível escolar.

3.

3.1.

DIGITALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS E ORÇAMENTÁRIOS 

ADMINISTRAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS ESCOLAS
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de Córdoba, El Salvador, estado de Espírito Santo, município de Florianópolis, Jamaica e 
província de Mendoza não praticam avaliações de desempenho de professores.



Procedimento de liquidação da folha de pagamento: emergente. 
Uma característica predominante nos sistemas educacionais da região em termos de liquidação 
da folha de pagamento é que o processo de pagamento se enquadra em um sistema de 
pagamentos para servidores públicos, geralmente sob responsabilidade dos Ministérios da 
Fazenda. Os  ministérios/secretarias da Educação devem gerar a folha de pagamento dos 
funcionários quinzenal ou mensalmente por meio de seus sistemas de recursos humanos. 
Idealmente, esse processo deve ser feito automaticamente com informações atualizadas; 
entretanto, na prática, geralmente é um processo manual. Os sistemas educacionais mais 
avançados nesse sentido são os da cidade de Bogotá, Costa Rica, da província de Córdoba, 
Jamaica e da província de Santa Fé. Na Jamaica, o único insumo para a geração da folha de 
pagamento é o repositório de dados de recursos. , enquanto na cidade de Bogotá utilizam 
a informação de cargos, pessoas e desempenhos cadastrados no sistema Humano, que 
também é utilizada para os elementos complementares necessários à liquidação, como abono 
de família, gravames e antiguidade. Em El Salvador, a liquidação da folha de pagamento 
é baseada exclusivamente no Sistema de Informação de Recursos Humanos (SIRH), que 
registra apenas os cargos financiados pelo Ministério da Educação.

No Panamá, toda a geração da folha de pagamento é feita manualmente. O Departamento 
de Folha de Pagamentos da Direcção Nacional de Recursos Humanos elabora a folha de 
pagamento quinzenal do pessoal: controla e verifica as resoluções ou decretos que recebe 
em formato físico, com modificações nas fichas de serviço dos funcionários administrativos 
e docentes, e estabelece as alterações nos modelos Excel para ser encaminhado para a 
Controladoria, que é o órgão responsável por atualizar a planilha do Sistema de Estrutura, Folha 
de Pagamentos e Descontos (EPD) e efetuar os pagamentos por transferência ou cheque. 
O processo manual e o grande volume de notícias que são produzidas quinzenalmente 
deixam margem para erros. Embora o Departamento de Folha de Pagamento tenha acesso 
ao Sistema EPD, ele não realiza validações sistemáticas. Assim, os aspectos que afetam a 
folha de pagamento, como faltas, atrasos e capacitação dos professores, são reportados aos 
departamentos correspondentes em papel. Por se tratar de um processo manual, é comum 
que essas notícias demorem a aparecer na planilha.

3.2. LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Gestão digital de licenças médicas e administrativas: incipiente. 
Atestados laborais, como licenças médicas e administrativas e invalidez, devem ser 
automaticamente registrados e validados de acordo com os regimes regulatórios existentes. 
O estatuto do ensino e as diferentes portarias e resoluções complementares devem ser 
parametrizados no sistema. Os parâmetros serviriam para aprovar ou rejeitar automaticamente 
qualquer novidade e atualizar os dados correspondentes no registro único do sistema de 
gestão de recursos humanos. Desta forma, se uma licença administrativa for solicitada por um 
número de dias superior ao permitido pela regulamentação nacional ou local, o sistema pode 
emitir automaticamente uma notificação de rejeição do pedido. Os sistemas educacionais 
mais avançados nesse sentido são os da província de Córdoba, do município de Florianópolis, 
da província de Santa Fé e do Uruguai.

No Uruguai, a gestão de licenças médicas e administrativas está organizada em um sistema 
que roda em AS / 400. As certificações do sistema Banco de Previsión Social (BPS), instituto 
uruguaio de seguridade social, são obtidas diariamente. Os provedores de serviços de saúde 
anunciam ao BPS quem recebeu as certificações e o sistema coleta essas informações no dia 
seguinte. Por outro lado, na República Dominicana, a gestão de licenças tem uma alta carga 
burocrática e não é otimizada ou sistematizada de forma eficiente. Embora exista registo parcial 
de algumas faltas, como as geradas pela maternidade, não existe processo de candidatura 
e consequente aviso de homologação ou indeferimento do pedido. Observa-se que há faltas 
que não são informadas das escolas ou registradas em algum sistema.

3.3. LICENÇAS E INCAPACITAÇÕES
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Validação automática de contratação de recursos humanos: incipiente. 
Assim como as licenças médicas e administrativas, as contratações de recursos humanos 
devem ser registradas e validadas automaticamente de acordo com os regimes regulatórios 
existentes. Os diversos regulamentos, como o estatuto de ensino e as portarias e resoluções 
complementares, devem ser parametrizados no sistema de gestão de recursos humanos. Os 
parâmetros atuariam como controles que serviriam para aprovar ou rejeitar automaticamente 
qualquer novidade e atualizar os dados correspondentes nos diferentes sistemas. Dessa forma, 
poderá ser validado se o perfil do professor a ser contratado está de acordo com os requisitos 
do cargo. Os sistemas educacionais analisados apresentam baixo nível de desenvolvimento 
nesse aspecto.

No Peru, os processos de contratação são realizados de forma descentralizada em cada 
região. As Direcções Regionais de Educação (DRE) e mesmo as diferentes Unidades de 
Gestão Educacional Local (UGEL) podem ter o seu próprio sistema de gestão de contratos. 
O Ministério da Educação não consolida as informações de forma sistemática. No município 
de Florianópolis, a Secretaria Municipal de Educação delega à Universidade Federal de 
Santa Catarina o processo de contratação simplificado, que é feito com provas escritas e 
de titulação. As contratações são cadastradas no sistema Joaquina, utilizado para a gestão 
de recursos humanos da prefeitura, e posteriormente inseridas manualmente no sistema de 
gestão educacional SIG Educação. Não há portabilidade de dados ou interoperabilidade entre 
sistemas.

3.4. CONTRATAÇÕES
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• Baixo nível de entrega de informações em tempo real: 
Em geral, observa-se que poucos sistemas educacionais dos 16 analisados 
entregam informações precisas em tempo real a partir dos dados gerenciados 
no cadastro único de recursos humanos. Esses dados devem estar disponíveis 
com visões e privilégios associados aos diversos atores do sistema educacional 
(diretor, supervisor, diretor de nível, áreas administrativas, liderança política 
central e descentralizada). No Uruguai, o sistema GURÍ oferece informações em 
tempo real com a possibilidade de criar funções de acesso diferenciadas para 
professores, diretores, inspetores ou nível central.

• Baixa articulação de identificadores únicos de cargos com o orçamento e 
a liquidação da folha de pagamento mensal: 
Em geral, os sistemas de recursos humanos vigentes nos 16 sistemas de ensino 
analisados são fechados e não permitem qualquer possibilidade de ajustes ou 
integração com outros sistemas complementares que são usados na gestão de 
recursos humanos. Além disso, observa-se baixa articulação com os sistemas 
utilizados nos demais processos do SIGED, o que impede uma resposta imediata 
a requisitos elementares como a visão abrangente do histórico docente ou as 
informações dos professores que lecionam para cada aluno (ou grupo de alunos).
Esse é um aspecto relevante no monitoramento da qualidade educacional.

Aspectos transversais do orçamento 
e gestão de recursos humanos

87



Os resultados do estudo realizado na região mostram que a gestão dos alunos e da 
aprendizagem se caracteriza por ter um nível médio de desenvolvimento incipiente (nível 
2 de 4), com certo grau de dispersão nos níveis latente, incipiente e emergente ( veja a 
figura 3.6). Os sistemas educacionais do estado do Espírito Santo e do Uruguai são os 
de maior grau de desenvolvimento, com um nível estabelecido.

PROCESSO 4: 
Gestão de alunos e aprendizagens: Incipiente

GRÁFICO 3.6
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em gestão de alunos e aprendizagens

Fonte: Elaboração própria 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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No estado do Espírito Santo o código único de registro de alunos, denominado RA1, acompanha 
toda a trajetória acadêmica dos alunos e é utilizado em todos os sistemas de governo. O 
procedimento de inscrição do aluno é feito online e permite ao usuário selecionar até três 
centros educacionais de acordo com suas preferências. Relatórios e dados são atualizados 
em tempo real e os pais e responsáveis podem acessar as informações dos alunos por meio 
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de um portal na Internet. Para apoiar os professores em sala de aula, é utilizado um aplicativo 
que funciona online e offline no qual é registrada a assiduidade, desempenho, aprovação ou 
repetição dos alunos. Por meio do Programa Trimestral de Avaliação da Educação Básica 
Espírito Santo (PAEBES TRI), módulo disponível na SEGES, é possível utilizar dados de 
avaliações externas para compor o desempenho dos alunos.

No Uruguai, é utilizado um modelo de identificador único para os alunos, o que permite que 
eles se relacionem com a escola que frequentam, o grupo a que pertencem e o professor 
responsável. O cadastro individual do aluno está em formato digital e é muito completo. O 
GURÍ possui um caderno digital para acompanhamento individual dos alunos, que contém 
informações sobre assiduidade, notas, comportamento e promoção /repetência. Por meio 
do GURÍ Família, os referentes do aluno têm acesso às mesmas informações e recebem 
comunicados do Diretoria Geral, da escola ou do professor.

A gestão do aluno e da aprendizagem também é afetada pela abordagem de cima para baixo 
que prevalece nos SIGEDs da região. Isso recai principalmente sobre os centros educacionais, 
que muitas vezes carecem das ferramentas necessárias para lidar com isso. Por isso, é comum 
que os centros educacionais do setor público desenvolvam seus próprios mecanismos de 
gestão, em sua maioria baseados em papel ou em modelos Excel. A gestão dos alunos deve ser 
baseada em um sistema transacional que serve para realizar desde o processo de inscrição até 
a entrega dos diferentes certificados ao longo da jornada educacional. Esses procedimentos, 
como o registro de ausência de um aluno, devem ser armazenados como dados que podem 
ser acessados pelos diferentes atores do sistema educacional, incluindo aqueles encontrados 
na administração central e em níveis subnacionais. Muitas vezes, na prática, esses registros 
são mantidos em papel na sala de aula e posteriormente consolidados em um registro utilizado 
pelo centro educacional. Além disso, em muitos casos, é necessário registrar duas vezes os 
mesmos dados para atender aos requisitos do nível central e dos escritórios regionais. A falta 
ou ausência de conectividade não é independente desse problema.

A gestão dos alunos e da aprendizagem inclui todos os aspectos diretamente relacionados 
com a identificação única através do nome dos alunos e sua associação com o percurso 
educacional. Os regulamentos e parâmetros para designar alunos a diferentes centros 
educacionais são definidos a nível central. Então, durante um ano letivo normal, os pais devem 
matricular seus filhos nas escolas, e os diretores devem ter um registro nominal completo 
dos alunos que foram enviados ao centro que dirigem. Os professores devem monitorar e 
registrar as faltas e o desempenho dos alunos atribuídos, que atualmente podem ocupar até 
39% do tempo dos professores  (Bruns y Luque, 2014).25 No final dos diferentes anos e níveis 
de escolaridade, devem ser emitidos certificados e diplomas que avalizem a aprendizagem 
dos alunos. Além disso, a comunicação contínua deve ser mantida com os pais para informá-
los sobre o desempenho de seus filhos na escola e quaisquer outras notícias. Paralelamente, 

Na ALC, o tempo dedicado às atividades de gestão da sala de aula, como fazer listas de presenças, corrigir tarefas ou distribuir 
materiais impressos, representa entre 24% e 39% do tempo total das aulas, valor muito superior aos 15% considerados adequados 
a nível internacional (Bruns e Luque, 2014).

25



alguns sistemas educacionais que possuem programas de alimentação escolar, transporte 
escolar e bolsa de estudos para alunos também administram esses serviços. Nesse sentido, 
o nível central e os níveis subnacionais devem ser capazes de identificar, para cada aluno, 
ou centro educacional que frequenta, os professores que os ensinam, as faltas, atrasos e 
cotidianos, e os serviços educacionais e programas sociais que recebem, bem como sua 
história acadêmica.
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RECUADRO 3.9
Alunos e aprendizagem: os casos da Andaluzia (Espanha) e da 
Inglaterra

A plataforma de gestão Seneca utilizada na Andaluzia foi desenhada com 
base em três subsistemas, que constituem o seu núcleo funcional: aluno, 
centro e pessoal. Ao nível do aluno, a plataforma permite gerir o ciclo de 
vida escolar e administrativo, desde a pré-inscrição do aluno no centro 
de ensino, passando pelas matrículas, histórico escolar, candidaturas a 
vagas, faltas, avaliações, até à conclusão do ensino secundário.

Na Inglaterra, a gestão dos alunos e da aprendizagem é baseada no 
sistema SIMS e no SIMS Primário (nova solução integrada para escolas 
de ensino fundamental). No centro desses dois sistemas está o arquivo 
do aluno. O sistema SIMS permite uma visão abrangente de todos os 
dados do aluno: pessoais, de bem-estar e acadêmicos, incluindo história 
e progresso educacional. Além disso, outros módulos são integrados 
à solução principal: SIMS Interventions, que é usado para gerenciar 
suporte extraordinário para alunos que visa fornecer respostas em tempo 
real a problemas de progresso educacional, comportamento ou bem-
estar dos alunos; o SIMS Lesson Monitor, que gerencia as ausências, 
atrasos e comportamento de cada aluno no nível da classe; e o SIMS IEP 
Writer, que permite personalizar o plano educacional com base em cada 
aluno. Por sua vez, o SIMS também conta com soluções de terceiros, 
como o Century Tech, que a partir da inteligência artificial cria caminhos 
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de aprendizagem personalizados para cada aluno e oferece uma visão 
completa de seu progresso e desempenho, e o aplicativo My Concern, 
também integrado ao SIMS , que gerencia tudo relacionado à segurança 
e ao bem-estar dos alunos, tanto física, emocional e digitalmente. 
Da mesma forma, cabe destacar que o SIGED SIMS possui módulos 
complementares e integrados para gerir outros aspectos da vida dos 
alunos no centro educacional, como bolsas de refeitório, por meio de 
Refeições Escolares Gratuitas Online; comunicação com os pais, através 
do SIMS InTouch, que dá acesso a todas as informações sobre o processo 
de aprendizagem e a vida escolar do aluno, permitindo que as famílias 
verifiquem se o filho já chegou ao centro, acessem informações sobre a 
lição de casa, estejam em dia com as notícias de o centro educacional, 
etc.; visitas seguras à escola, através da Placa de Entrada, associada aos 
módulos Core do SIMS.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019a; 2019d).

Para a análise dos arranjos relativos à gestão de alunos e aprendizagem, as funcionalidades 
estão divididas em três categorias principais: i) base de sistematização, ii) dados disponíveis 
e iii) digitalização dos procedimentos de gestão. Abaixo estão os resultados do estudo por 
categoria. Da mesma forma, cada funcionalidade analisada é acompanhada por uma breve 
descrição, um gráfico da pontuação correspondente à mediana dos 16 sistemas educacionais 
estudados, que reflete o nível de desenvolvimento, e uma revisão das boas práticas e 
experiências dos casos que apresentam maior crescimento.
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Identificador único de alunos: emergente. 
Os sistemas educacionais precisam identificar cada aluno de maneira única. A identificação 
única dos alunos permite o microplanejamento e o acompanhamento da trajetória educacional 
dos diferentes níveis de gestão do sistema educacional. Desta forma, desvios nos indicadores 
de aprendizagem podem ser detectados e os serviços educacionais adaptados de acordo com 

1.

1.1

BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE 
ALUNOS E APRENDIZAGENS

IDENTIFICAÇÃO
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as necessidades existentes. Todos os alunos devem ter um identificador único, sem duplicatas. 
Dos 16 sistemas educacionais analisados, apenas a Costa Rica carece de indicadores únicos 
e qualquer outro tipo de registro nominal do aluno. Na Jamaica, há um registro nominal de 
alunos da 1ª a 6ª séries exclusivamente, e na província de Mendoza também há registros 
nominais de todos os alunos. Na República Dominicana, embora o Sistema de Informação 
para Gestão Escolar da República Dominicana (SIGERD) use identificadores exclusivos de 
alunos com registros nominais, há algumas duplicatas no sistema. Além disso, diferentes 
identificadores de alunos são usados no SIGERD e no sistema de avaliação e emissão de 
diploma. O restante dos sistemas educacionais analisados possuem identificadores únicos e 
um registro nominal de alunos.

Embora quase todos os sistemas de ensino utilizem identificadores únicos, apenas a província 
de Córdoba, o estado do Espírito Santo, o município de Florianópolis, Paraguai, Peru, província 
de Santa Fé e Uruguai utilizam um modelo que permite identificar o centro educacional, o 
plano de estudos e o setor a ser aquele ao qual cada aluno pertence. Na cidade de Bogotá, 
os planos de estudos não são administrados no nível central. No Suriname, cada agência e 
cada inspeção do Ministério da Educação coleta essas informações por meio de formulários 
impressos. O Sistema de Informação Educacional (OIS, Onderwiis Informatie Systeem) gera 
um indicador único para cada aluno, que é utilizado apenas neste sistema e inclui informações 
sobre o nível educacional, série e seção. O OIS é atualizado uma vez por ano.

Registro único de alunos: emergente. 
A constituição de um cadastro único onde são armazenadas todas as informações dos alunos 
serve tanto para que os tomadores de decisão possam acessar as informações em tempo real, 
quanto para que possam ser gerenciadas de forma eficiente. A partir do cadastro único seria 
possível realizar, por exemplo, a certificação de estudos e o processamento de notícias de 
promoção e repetição. Além dos dados pessoais, deve haver pelo menos informações sobre 
assiduidade, notas, comportamento e repetência. Os sistemas educacionais do estado de 

2.

2.1.

DADOS DISPONÍVEIS SOBRE ALUNOS E APRENDIZAGENS

REGISTRO ÚNICO DE ALUNOS



Caderneta individual de estudantes em formato digital: emergente. 
Para o acompanhamento escolar dos alunos, as escolas costumam manter cadernetas 
individuais com dados básicos do aluno, como frequência, notas, comportamento e promoção 
ou repetência. Os sistemas educacionais do estado de Espírito Santo, do município de 
Florianópolis, do Peru e do Uruguai são os que apresentam o maior grau de desenvolvimento 
neste aspecto. No Uruguai, esses dados são registrados na caderneta do aluno no sistema 
GURÍ. Os pais utilizam o GURÍ Família em formato de app e no site para acessar informações 
de assiduidade, com frequência diária, e notas. No Espírito Santo, o Sistema Estadual de 
Gestão de Escolas (SEGES) possui um campo para registro de desculpas, de faltas. Os 
professores possuem um aplicativo para registrar a assiduidade e as notas dos alunos em 
cada turno. Para registrar o comportamento dos alunos, utiliza-se o livro físico da fiscalização 
escolar denominado “capa preta”. As escolas não inserem essas informações no SEGES. Da 
mesma forma, no município de Florianópolis, um módulo do sistema de gestão educacional 
SIG Educação é utilizado para registrar todas as informações pedagógicas dos alunos, com 
exceção do comportamento.

Em El Salvador, as escolas usam o sistema SIRAI para gerar o boletim que é entregue aos 
pais impresso. Essas informações são carregadas no final de cada período letivo, e os 
dados registrados pelo professor não são validados. No Panamá, o boletim digital dos alunos 
pode ser acessado por meio do Sistema de Administração de Centros Escolares (SIACE) e 
sua atualização SIACE 2.0, onde professores e diretores registram dados trimestrais como 
frequência, notas, comportamento e repetência. O boletim informativo é impresso para ser 
entregue a cada aluno. O SIACE 2.0 permitirá que as famílias acessem esses dados online. Até 

2.2. CADERNETA DE ESTUDANTES
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Espírito Santo, do município de Florianópolis, do Paraguai e do Uruguai são os que apresentam 
o maior grau de desenvolvimento em termos de aproveitamento escolar único. Em Honduras, 
por outro lado, embora exista um cadastro nominal de alunos incorporado ao Sistema de 
Administração de Centros Educacionais (SACE) com alguns dados sobre os alunos, esse 
sistema cumpre a função de armazenar informações e não de gestão, e não é amplamente 
utilizado pela áreas de tomada de decisão na administração central. Da mesma forma, em 
El Salvador, eles registram alguns dados sobre alunos do ensino fundamental e médio em 
escolas públicas e privadas no Sistema de Registro Acadêmico e Institucional (SIRAI).



agora, apenas a escola tem acesso à newsletter dos alunos, o que implica certas limitações 
no acesso à informação. Por exemplo, o diretor de uma escola não pode acessar o histórico 
de notas de um aluno que não tenha sido matriculado anteriormente naquela escola, portanto, 
quando um aluno muda de escola, no momento da matrícula ele deve manter o registro em 
papel das notas do escola em que frequentara antes.
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Dados para requerimentos de informação: incipiente. 
Um dos potenciais de um SIGED estabelecido é ser a principal fonte de informações sobre 
educação. Muitas vezes na ALC observa-se que os dados do SIGED, coloquialmente conhecidos 
como dados administrativos,26 não são de boa qualidade, seja por estarem incompletos e / ou 
desatualizados, para os quais as diferentes instituições públicas e organismos internacionais 
devem buscar alternativas aos obter as informações de interesse. Às vezes, para cumprir o 
relatório de dados, os ministérios enviam arquivos específicos para cada uma das escolas para 
que possam completá-los com as mesmas informações que já informam em outros sistemas.

Os sistemas educacionais do estado do Espírito Santo, da província de Santa Fé, do 
Paraguai e do Uruguai são os que apresentam maior grau de desenvolvimento neste sentido. 
No Uruguai, todas as estatísticas oficiais de educação são extraídas do sistema GURÍ. No 
município de Florianópolis, embora não haja sistemas interoperáveis, as informações sobre as 
condicionalidades dos beneficiários do programa de transferência condicional Bolsa Família 
são consultadas no sistema de gestão educacional SIG Educação. No Panamá, as informações 
estatísticas sobre educação não são obtidas no Sistema Administrativo de Centros Escolares 
(SIACE), onde se encontra o cadastro nominal dos alunos, mas no Sistema de Estatística (SIDE). 
Por meio do SIDE, os diretores dos centros educacionais preenchem os formulários de inscrição 
inicial e final, onde relatam uma série de dados agregados no nível do centro. As informações 
do SIDE são utilizadas para o Boletim de Estatísticas Educacionais e atendem aos requisitos 
de informação do Gabinete Social (Ministério da Saúde, Gabinete da Primeira Dama, Ministério 
do Desenvolvimento Social) e de instituições como a Organização das Nações Unidas para 

2.3. DADOS PARA REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

É importante diferenciar os dados gerados por mecanismos específicos de geração de dados para fins estatísticos (como censos 
educacionais, pesquisas especializadas e avaliações padronizadas) dos dados de registro de eventos ou transações, que são 
originalmente gerados para fins administrativos.

26
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a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Corporação Andina de 
Desenvolvimento (CAF) e Banco Mundial. A informação no SIACE se sobrepõe àquela relatada 
no SIDE e produz uma carga dupla para os centros educacionais.

Evaliações externas de conquistas de aprendizagem: incipiente.27 
Junto com as informações que cada aluno pode ou não oferecer, as avaliações externas de 
aprendizagem (censo e amostra) fornecem informações que podem ser usadas para fornecer 
feedback sobre as políticas educacionais em diferentes níveis. Daí a importância de gerenciar 
os resultados dessas avaliações, tanto nacionais quanto subnacionais, em vários níveis de 
desagregação. Um dos sistemas educacionais com maior grau de desenvolvimento nesse sentido 
é o da Jamaica, onde a Divisão de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério da Educação 
usa os resultados dos testes CXC para informar as políticas educacionais em nível nacional. As 
escolas podem acessar o portal CXC para ver seus resultados e compará-los com as tendências 
nacionais. Para os exames nacionais, a Jamaica possui um mecanismo de relatório que permite 
às escolas avaliar seu desempenho em comparação com a média municipal (paridades) e a 
média nacional. Em El Salvador, o Teste de Aprendizagem e Aptidões para Formados no Ensino 
Médio (PAES) é realizado anualmente. O teste PAES é aplicado por uma universidade, que o 
corrige, e está cadastrado no Sistema de Cadastro Acadêmico e Institucional (SIRAI).

2.4. AVALIAÇÕES EXTERNAS

Não há dados disponíveis para os casos do estado do Espírito Santo ou do município de Florianópolis.27
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Matricula e atribuição de alunos: latente.28

A inscrição dos alunos deveria ser gerida online em cada ano letivo, com alocação automática 
de alunos às escolas de acordo com os regulamentos e parâmetros existentes. Nesse sentido, 
as funcionalidades de inscrição e alocação de alunos estão intimamente relacionadas. As 
regras de alocação de alunos podem ter implicações importantes para a equidade e eficiência 
dos gastos com educação (Elacqua e Martínez, 2018; Bertoni et al., 2018).

O sistema educacional da cidade de Bogotá e o do Uruguai são os que apresentam o maior 
grau de desenvolvimento no processo de matrícula e designação de alunos. No Uruguai, o 
sistema GURÍ se baseia nas informações do Ministério da Saúde Pública correspondentes 
a todos os nascidos vivos para garantir a universalização. Além disso, as matrículas fluem 
entre níveis e séries, na medida em que os alunos não mudam de escola. Além disso, o GURÍ 
oferece aos alunos do 6º ano a possibilidade de pré-matrícula antecipada no Ensino Médio. 
Por meio do GURÍ Família, as famílias podem escolher até três opções de ensino médio, 
instituições que oferecem ensino profissionalizante técnico (UTU) ou escolas rurais com 7ª 
série. A iniciativa insere-se na política de proteção de trajetórias educacionais contínuas e 
completas implementada pela Administração Nacional da Educação Pública (ANEP), que dá 
particular ênfase ao acompanhamento da transição entre os ciclos educativos. O processo 
não é totalmente automatizado, pois em alguns casos requer a intervenção do diretor e / 
ou fiscal, embora seja realizado no próprio sistema (atribuição de cotas, encaminhamentos, 
comunicação aos familiares).29 Os critérios de alocação de alunos aos centros, tanto em 
termos de vagas disponíveis como critérios de priorização, estão parametrizados em GURÍ.

3.

3.1.

DIGITALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO 
DE ALUNOS E APRENDIZAGENS

MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE ALUNOS

Não há dados disponíveis para os casos do estado do Espírito Santo ou do município de Florianópolis.

O inspetor é quem atribui o centro à criança caso não haja vagas na primeira opção escolhida pela família.

28

29



Processo para a emissão de títulos, certificados e diplomas: emergente.30

Com a informação dos alunos, ao final de cada período letivo, os pedidos de emissão, registro 
e entrega de títulos e diplomas dos diferentes níveis de ensino devem ser administrados 
eletronicamente. Esses documentos devem ser emitidos e registrados pela administração 
central, e enviados às escolas para assinatura do diretor e entrega aos alunos. Os sistemas 
educacionais com maior grau de desenvolvimento neste sentido são os da província de 
Córdoba, do Paraguai, da província de Santa Fé e do Uruguai.

Na província de Córdoba, possuem um formato de emissão de títulos em nível central que 
é validado em nível nacional. No Paraguai, o gerenciamento de títulos é parcialmente feito 
de forma digital. Os dados dos alunos são extraídos do Unique Student Register (RUE) e os 
certificados e diplomas são impressos centralmente. Eles são então entregues às escolas 
e registrados em um sistema central. No Uruguai, o sistema GURÍ não possui assinatura 
eletrônica e não emite certificados; Em vez disso, ele produz relatórios que são impressos 
para serem assinados pelo diretor da escola. Na transição para o ensino médio, o aluno 
recebe um certificado de promoção. Por outro lado, na cidade de Bogotá, a gestão dos 
títulos, certificados e diplomas é realizada pelas escolas de forma autônoma. O Ministério da 
Educação não endossa, certifica ou registra os títulos.

3.2. EMISSÃO DE TÍTULOS, CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Não há dados disponíveis para o estado de Espírito Santo ou município de Florianópolis.30
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Na cidade de Bogotá, um procedimento on-line de registro e gerenciamento de demanda é 
utilizado para os registros por meio de seu próprio aplicativo. A atribuição de alunos às escolas 
é feita de forma sistemática com base nos regulamentos e cotas vigentes. No estado do Espírito 
Santo, é utilizada uma plataforma de cadastramento online, por meio da qual é solicitada uma 
vaga na rede pública estadual, podendo as famílias selecionar até três instituições de sua 
escolha. Os critérios de alocação são georreferenciados.
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Na Costa Rica, El Salvador e República Dominicana, eles usam sistemas paralelos específicos 
para a emissão de diplomas do ensino médio. Esses sistemas não interoperam com os outros 
sistemas dos ministérios. No Suriname, os certificados do 8º ano (ensino médio inferior) são 
gerados centralmente e dependem dos resultados dos testes realizados pelo Suriname 
Examination Office. No ensino médio, as escolas geram e entregam diplomas de acordo com 
os requisitos do Ministério da Educação.

Quando o setor público oferece serviços complementares aos alunos, como programas de 
alimentação escolar, bolsa de estudos ou transporte escolar, estes devem ser gerenciados de 
forma sistemática por meio do SIGED.31 La información sobre las asistencias que se brindan a 
cada estudiante debe estar incorporada al registro único de estudiantes. Los distintos niveles 
de gestión educativa, incluso el nivel central, deben poder monitorear la asistencia que 
recibe cada estudiante del sistema educativo diariamente. Al realizarse la gestión por medio 
del SIGED, las transacciones de entrega de servicios complementarios deberían quedar 
registradas como datos asociados a cada estudiante. 

3.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ESTUDANTES

Vale ressaltar que o instrumento SIGED não coleta informações sobre atendimento psicossocial, embora este constitua um dos 
principais serviços complementares aos alunos, ainda mais após o fechamento de escolas ocasionado pelo COVID-19, que teve 
grandes impactos em termos de a saúde mental dos alunos.

Não há dados para os casos do estado do Espírito Santo nem do município de Florianópolis.

Não há dados disponíveis sobre alimentação escolar para o estado do Espírito Santo nem para o municipio de Florianópolis.

31

32

33

Gestão da alimentação escolar: incipiente.32

A cidade de Bogotá, província de Córdoba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, 
província de Mendoza, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai têm algum 
programa de merenda escolar.33 Os casos mais avançados em termos de gestão da alimentação 
escolar são as províncias de Córdoba e Santa Fé. Embora apresente oportunidades de melhoria 
na sistematização, a cidade de Bogotá possui um procedimento regulamentado para a gestão 
da alimentação escolar. Na província de Córdoba toda a gestão é realizada através do PAICor.



Gestão de bolsas de estudos: latente.34

Muito poucos sistemas de ensino têm programas de bolsas de estudo no setor público 
para a educação inicial, fundamental ou media. Dos casos observados, apenas Costa 
Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguai e Peru contam com programa de bolsas.35 

O mais avançado nesse sentido é o Paraguai, onde o programa de bolsas é administrado 
principalmente a partir do sistema RUE, de forma nominal, embora surjam desafios quando 
os estabelecimentos de ensino ainda não aplicaram a confirmação de matrícula de alunos no 
sistema RUE, especialmente no início do ano escolar. No Panamá, o Instituto de Capacitação 
e Uso de Recursos Humanos (IFARHU) possui diversos programas de bolsas. Em 2019, foram 
beneficiados 711.582 alunos do ensino fundamental e médio geral, no valor de US $ 230 
milhões (IFARHU, 2019). O IFARHU é uma instituição independente e o Ministério da Educação 
não possui informações sobre os beneficiários das bolsas.
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Não há dados disponíveis para os casos da cidade de Bogotá, estado de Espírito Santo, município de Florianópolis, Honduras, 
província de Mendoza, República Dominicana e Uruguai.

Não há informações sobre bolsas para o estado do Espírito Santo ou município de Florianópolis.

Não há dados disponíveis para os casos de El Salvador, estado do Espírito Santo, município de Florianópolis, Honduras e Peru.

34

35

36

Gestão de transporte escolar: incipiente.36

As modalidades de transporte escolar mais observadas nos estudos de caso são os ônibus 
para mobilização de alunos ou subsídios para o uso do transporte público tradicional. Existe 
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No Peru, foi detectado o programa Rotas Solidárias do Ministério da Educação, que entregou 123.040 bicicletas a alunos do 
ensino médio em áreas rurais. Na Jamaica, um programa piloto de serviços de transporte foi estabelecido para 7.500 alunos em 
266 escolas secundárias em áreas rurais. No Panamá, os alunos recebem um subsídio universal no transporte público.

37

um serviço de transporte escolar na cidade de Bogotá, Costa Rica, na província de Mendoza, 
no Paraguai, na República Dominicana, no Suriname e no Uruguai.37 O Paraguai é o mais 
avançado em termos de gestão de transporte escolar, pois implementa um procedimento 
sistematizado a partir do sistema RUE, através do qual é elaborada a cada ano letivo a lista 
digital de alunos confirmados, que é enviada ao Vice-Ministério dos Transportes, responsável 
pelo geração de bilhetes com desconto disponibilizados pelo Estado nacional. Embora a 
cidade de Bogotá tenha um procedimento regulamentado para o transporte escolar, ele não 
está sistematizado ou integrado ao cadastro único de alunos. Já na Costa Rica, no início 
de cada ano letivo o diretor registra os dados dos alunos que precisam de transporte em 
um sistema. Além disso, insere a rota e o tipo de transporte de que o aluno precisa (tipo de 
estrada, microônibus). Cada aluno recebe um valor e a família decide o meio de transporte 
que deseja utilizar. Não há registros integrados dessas informações.

3.4. COMUNICAÇÃO COM OS PAIS

Portal web de comunicação com pais: incipiente. 
La tecnología puede facilitar la comunicación entre la escuela y la familia. Nos modelos 
tradicionais de ensino, os professores enviavam recados aos pais por meio dos alunos e, 
para questões mais sérias, contatavam a família do aluno por telefone. Pais e professores só 
se viam pessoalmente em reuniões de pais e reuniões de entregas de boletins. Os portais 
dos pais facilitam essa interação entre a escola e a família, permitindo que os pais monitorem 
as informações disponíveis sobre o aluno em tempo real. O sistema educacional que mais 
desenvolveu este aspecto é o do Uruguai. Por meio do portal GURÍ Família, os pais podem 
acessar informações que a escola disponibiliza sobre seus filhos, como dados pessoais, 
frequência, notas, professores responsáveis e comunicados. Assim como diretores e 
professores, o Diretoria Geral  de Educação Inicial e Primária (DGEIP) pode enviar mensagens 
aos familiares dos alunos e possibilitar a opção de respostas. No estado do Espírito Santo, 
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os pais têm acesso online às informações da escola de seus filhos sobre notas e frequência. 
Embora o município de Florianópolis possua um portal do aluno com informações para pais e 
alunos, nem todas as escolas cadastram informações completas.



• Falta de entrega de informações em tempo real sobre os alunos para os 
diferentes atores do sistema: 
Em geral, há pouco desenvolvimento no que diz respeito à entrega de informações 
precisas em tempo real a partir dos dados gerenciados no cadastro único de 
alunos. Esses dados devem estar disponíveis com visões e privilégios associados 
aos diversos atores do sistema educacional (diretor, supervisor, diretor de nível, 
áreas administrativas, liderança política central e descentralizada). No Uruguai, 
através do sistema GURÍ, são gerados diversos relatórios, por funções de acesso 
diferenciadas, para o Diretoria de Educação, Fiscalização, Diretoria de escolas 
e professores. No estado do Espírito Santo, cada usuário possui um perfil de 
acesso. O perfil do diretor, por exemplo, mostra o percentual de atendimento e 
aulas ministradas. 

• Baixo nível de articulação com os principais sistemas, como gestão de 
empregos e ensino: 
Com algumas exceções, as plataformas utilizadas no processo de gestão de 
alunos funcionam como sistemas de coleta de informações e não são integradas 
a outras ferramentas complementares. Além disso, há pouca articulação com 
os sistemas utilizados nos demais processos do SIGED, o que impede uma 
resposta imediata a requisitos elementares, como identificar qual professor é 
responsável por qual aluno. Este é um aspecto relevante na análise das trajetórias 
e desempenhos educacionais / profissionais de alunos e professores, tanto no 
nível escolar quanto no nível central.

Aspectos transversais da gestão 
de alunos e aprendizagens
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Os resultados do estudo realizado na região mostram que a gestão de conteúdo digital 
se caracteriza por ter, em média, um nível de desenvolvimento incipiente (nível 2 de 4) e 
uma concentração de casos nos níveis latente e incipiente (ver figura 3.7).

PROCESSO 5: 
Gestão de conteúdos digitais para aprendizagens e formação docente: 
Incipiente

GRÁFICO 3.7
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em conteúdos digitais para aprendizagens e 
formação docente

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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Em linhas gerais, observa-se que os países têm feito esforços significativos para ter conteúdos 
e plataformas digitais de apoio ao ensino e à formação de professores. O Uruguai é o que 
apresenta o maior nível de desenvolvimento neste processo, com um nível de desenvolvimento 
estabelecido. O caminho da transformação digital na educação neste país tem sido liderado 
principalmente pelo Plan Ceibal, uma entidade autônoma responsável pelo fornecimento 
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de conteúdos digitais para o ensino primário e secundário, a gestão de plataformas de 
aprendizagem e repositórios de recursos, a implementação de determinados programas 
(como como Ceibal em inglês e laboratórios digitais) e a formação de professores, com 
base na metodologia de aprendizagem profunda. Alunos e professores têm acesso a uma 
série de plataformas de aprendizagem (como PAM e Matific), plataformas de gerenciamento 
de aprendizagem como CREA, conteúdo digital (aplicativos e jogos) e repositórios como 
biblioteca digital e recursos educacionais abertos.

A cidade de Bogotá, o município de Florianópolis e o Peru estão em um nível emergente de 
desenvolvimento. Vale destacar o caso do Peru, que apresenta um desenvolvimento significativo 
no uso de conteúdo digital para a formação de professores. O Ministério da Educação deste 
país possui um plano de formação de professores com base nas necessidades do currículo 
e uma ferramenta digital de apoio e acompanhamento online da formação de professores 
implementada em todo o setor. Os professores têm acesso contínuo a conteúdos digitais 
voltados para seu desenvolvimento profissional. Além disso, possuem um repositório central 
de conteúdos digitais classificados por nível educacional, modalidade, tipo de recurso e área. 
Em relação ao uso de conteúdo digital pelos alunos, observa-se pouco desenvolvimento.

Os conteúdos digitais são todos os recursos pedagógicos que podem ser acessados online 
ou de forma assíncrona. Uma gestão eficiente do conteúdo digital é baseada nas demandas 
curriculares e garante o acesso, independente da localização do beneficiário. Em um SIGED 
estabelecido, a gestão de conteúdo digital deve dar suporte aos planos de estudos dos alunos, 
uma vez que com a transformação digital, cada vez mais a tecnologia está sendo incorporada 
às práticas pedagógicas. De fato, há evidências de que o uso guiado da tecnologia em sala 
de aula pode melhorar o aprendizado (Arias Ortiz e Cristia, 2014). Com o fechamento de 
escolas devido ao COVID-19, os países tiveram que mudar rapidamente para modelos de 
educação remota de emergência (BID, 2020a). Muitos contaram com a mídia digital para dar 
continuidade ao trabalho educacional e o complementaram com meios semelhantes, a fim de 
atingir as populações sem acesso aos meios digitais. Essa situação, que tornou necessária 
a priorização dos currículos, evidenciou a necessidade de um maior alinhamento entre o 
conteúdo digital e o currículo. A transição para esquemas de ensino híbridos apenas destaca 
a importância do conteúdo digital (BID, 2020b).

Os professores devem ter um repositório de recursos digitais organizado, pelo menos por 
série e matéria, ao qual possam recorrer a qualquer momento para acessar conteúdo oportuno 
e relevante para incorporar ao ensino. Com a crescente disponibilidade de recursos digitais, é 
imprescindível que haja uma área central que defina as diretrizes sobre os conteúdos digitais 
a serem utilizados e garanta padrões de qualidade e critérios de interoperabilidade entre os 
diferentes sistemas e provedores. Com os arranjos de business intelligence (BI) adequados, 
as diferentes ferramentas de suporte e suporte no uso de recursos digitais podem ser 
usadas para monitorar o desempenho dos alunos. Algumas dessas ferramentas, como as 
plataformas adaptativas, permitem personalizar o processo de aprendizagem dos alunos. Não 
se trata apenas de plataformas de conteúdo, mas também de sistemas de gerenciamento de 
aprendizagem (LMS). Essas plataformas permitem que grupos ou turmas se conectem com o 



professor. Todos os grupos estão cadastrados no LMS e isso permite que os usuários deixem 
empregos, postem materiais para os alunos, troquem opiniões em fóruns, se interconectem 
por videoconferência e permitem que os pais vejam o que seus filhos estão fazendo, provas 
e exames entre muitas outras atividades. É importante que essas plataformas possam ser 
acessadas de diferentes dispositivos (computador, celular ou tablet) e que os usuários possam 
trabalhar sem conexão com a Internet para evitar restrições em casos de conectividade 
limitada.

Um SIGED estabelecido deve fornecer suporte e acompanhamento ao plano de desenvolvimento 
profissional do professor. O processo de formação básica de professores é geralmente da 
responsabilidade das instituições de ensino superior, que alinham o conteúdo com o currículo 
nacional existente, enquanto a formação contínua de professores é da responsabilidade do 
Ministério da Educação. Em geral, os planos de formação e desenvolvimento de professores 
são elaborados e definidos a nível central, enquanto as ações de formação são realizadas com 
diversos graus de colaboração com escritórios regionais ou com prestadores específicos. 
Por sua vez, a partir do nível central se estabelece a relação entre a formação continuada 
e a escada do ensino. Em alguns casos, as horas de treinamento contínuo são contadas 
como créditos que permitem que você cresça na carreira docente. Ferramentas de apoio 
e monitoramento da formação de professores podem facilitar a validação de promoções na 
escada, ao mesmo tempo em que oferecem informações sobre as trajetórias de formação 
individuais de cada professor. Todas essas informações também devem ser armazenadas em 
um único repositório de dados de RH (ver descrição no processo 3).

106



107

QUADRO 3.10
Gestão de conteúdos digitais: os casos da França e Estonia

Na França, o sistema Mon Lycée permite a criação e armazenamento 
de recursos a partir de templates, integração com recursos digitais e 
serviços de terceiros. Deve-se notar que a abordagem do sistema Mon 
Lycée é baseada na existência de um painel de controle ou uma área 
de trabalho principal como o único lugar para acessar as informações, 
aplicações e recursos que as diferentes pessoas ou os diferentes atores 
envolvidos no fornecimento de do serviço educacional de que podem 
necessitar. Este painel é personalizável de acordo com a função do 
usuário e as necessidades dessa função em todos os momentos. Sua 
arquitetura modular permite a adição ou incorporação de novas funções, 
aplicativos e recursos conforme necessário. Em particular, em relação ao 
conteúdo digital, o sistema inclui recursos editoriais de terceiros (English 
Attack, etc.), páginas, motor de busca e wiki. Por sua vez, M @ gistère é 
a plataforma online oferecida pelo Ministério da Educação Nacional para 
a formação contínua e personalizada de professores.
 
Na Estônia, o e-koollikott é um portal de recursos de aprendizagem digital 
que fornece materiais de ensino atualizados para o enriquecimento 
profissional do professor, o auto-estudo do aluno e o apoio aos pais. O 
portal contém materiais educacionais para a educação básica, geral e 
profissional, que são preparados em cooperação com outros parceiros. Por 
outro lado, Opiq é uma plataforma de aprendizagem que permite a gestão 
de conteúdos educacionais. Os materiais de estudo encontrados no Opiq 
são criados por profissionais, sejam eles cientistas, editores ou professores. 
O conteúdo é verificado, editado e revisado dentro da plataforma. Por sua 
vez, os autores dos materiais de estudo podem verificar se o conteúdo está 
de acordo com o currículo nacional. A interoperabilidade entre as diferentes 
plataformas com o eKool é a chave para o seu bom funcionamento, pois 
facilita a utilização de todos os recursos disponíveis.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019c; 2019b).



Para a análise dos arranjos relativos à gestão de conteúdos digitais para aprendizagem e 
formação de professores, as funcionalidades estão divididas em três categorias principais: 
i) gestão de conteúdos digitais, ii) conteúdos digitais para aprendizagem de alunos e iii) 
conteúdos digitais para formação de professores. Abaixo estão os resultados por categoria. 
Da mesma forma, cada funcionalidade analisada é acompanhada por uma breve descrição, 
um gráfico da pontuação correspondente à mediana dos 16 sistemas educacionais estudados, 
que reflete o nível de desenvolvimento, e uma revisão das boas práticas e experiências dos 
casos que apresentam maior desenvolvimento.

2

1

1.1 DEFINIÇÃO DE PAUTAS
• Responsabilidade na definição 
   de diretrizes sobre recursos 
   digitais para alunos.

1.2 GESTÃO DE CONTEÚDOS 
DIGITAIS
• Procedimientos para la gestión 
   de contenidos digitales.

GESTÃO DE 
CONTEÚDOS 
DIGITAIS

2.1 REPOSITÓRIOS DE 
CONTEÚDOS DIGITAIS
• Conteúdo digital especializado.

• Repositório central com motor 
   de busca.
 
2.2 FERRAMENTAS DIGITAIS DE 
APRENDIZAGEM
• Herramientas digitales de apoyo 
   y seguimiento a los aprendizajes.

• Esquema de tutoría virtual.

CONTEÚDOS 
DIGITAIS PARA 
APRENDIZAGEM 
DOS ALUNOS

INFOGRAFIA 3.7
Resumo das funcionalidades do processo de gestão de conteúdo digital para 
aprendizagem e formação de professores

3

3.1 PLANO DE FORMAÇÃO 
DOCENTE
• Plano anual de treinamento de 
   professores.

3.2 FERRAMENTAS E CONTEÚDOS 
DIGITAIS
• Herramientas digitales para el 
   seguimiento del desarrollo 
   profesional docente.

• Contenidos digitales para el 
   desarrollo profesional docente.

3.3 TREINAMENTO EM CONTEÚDO 
DIGITAL
• Formação de professores para uso 
   e geração de conteúdo digital.

3.4 PROMOÇÃO DA GERAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO
• Promoção da geração de recursos 
   digitais.

• Promoção da publicação de práticas 
   pedagógicas inovadoras.

CONTEÚDOS DIGITAIS 
PARA FORMAÇAO 
DOCENTE
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Responsabilidade na definição de diretrizes sobre recursos digitais para alunos: 
emergente.
Com a crescente disponibilidade de recursos digitais, é necessário que haja uma área no 
nível central que defina as diretrizes para todos os conteúdos digitais utilizados no sistema 
educacional no processo de ensino. Também é conveniente realizar o processo de seleção, 
curadoria e incorporação de recursos digitais em um repositório ou portal a nível central 
para garantir padrões mínimos. Os sistemas educacionais que apresentam maior grau de 
desenvolvimento neste sentido são os da cidade de Bogotá, Costa Rica, do município de 
Florianópolis, Panamá, Peru e Uruguai, que possuem uma área para esses fins. No Panamá, a 
Direção Nacional de Currículo e Tecnologia Educacional está encarregada de promover o uso 
de tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem e possui uma área especializada na 
geração de recursos digitais. Na Costa Rica, a Diretoria de Recursos.

Procedimentos para a gestão de conteúdos digitais: latente. 
Contar com um procedimento de gerenciamento de conteúdo digital permite o acompanhamento 
de todas as etapas do desenvolvimento, incluindo geração, análise do recurso, utilização do 
conteúdo, avaliação e posterior publicação. A sistematização dos procedimentos é fundamental 
para facilitar a padronização e o monitoramento de cada elemento, desde o momento em que 
a ideia surge até sua publicação como recurso digital devidamente curado e classificado. Os 
sistemas educacionais com maior grau de desenvolvimento nesse sentido são a Costa Rica e 
o Uruguai. No Uruguai, este é um processo de qualidade realizado pela área de conteúdo do 
Plan Ceibal. É um processo certificado que é auditado ano após ano, desde o momento em 
que surge a iniciativa de compra até que o recurso seja validado e em uso.

1.

1.1.

1.2.

GESTÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS

DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES

GESTÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
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Os ministérios/secretarias da educação podem desenvolver esse tipo de conteúdo ou 
comprar pacotes de conteúdo digital especializados. Em qualquer caso, os conteúdos devem 
estar alinhados com o currículo e ser de fácil acesso e utilização pelos professores.

Conteúdos digitais especializados: incipiente. 
A aquisição de pacotes de recursos digitais para apoio curricular a editoras especializadas 
pode ser conveniente quando os  ministérios/secretarias da Educação ainda não possuem 
área ou direção com experiência ou capacidade para desenvolver esse tipo de conteúdo. 
Dos casos observados no estudo realizado na região, o Uruguai é o único que adquiriu e 
desenvolveu repositórios por meio do Plano Ceibal. Além disso, inovou na forma de adquirir 
esse conteúdo ao combinar modelos tradicionais de aquisição com acordos com empresas 
para desenvolvimento de conteúdo. Enquanto isso, por meio da iniciativa República Digital, a 
República Dominicana adquiriu um pacote de simuladores (PhET) que estavam começando 
a usar em 150 escolas. Em Honduras, o Ministério da Educação contratou o desenvolvimento 
de um pacote de recursos digitais, que resultou em cerca de 1.500 recursos. O conteúdo foi 
selecionado considerando os resultados dos exames nacionais. Além disso, o Ministério da 
Educação de Honduras está cadastrado na Rede Latino-Americana de Portais Educacionais 
(RELPE), onde são compartilhados recursos de países como Argentina, Colômbia e Chile.

2.

2.1.

CONTEÚDOS DIGITAIS PARA APRENDIZAGEM DE ALUNOS

REPOSITÓRIOS DE CONTEÚDOS DIGITAIS
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Repositório central com motor de busca: emergente. 
O uso de um repositório central serve para facilitar a depuração do conteúdo digital e garantir 
que todos os professores tenham acesso a todo o conteúdo existente no mesmo local. Este 
repositório deve ter os recursos organizados pelo menos por nível de ensino, modalidade, tipo 
de recurso e área, e possuir um motor de busca que permita navegar na oferta disponível. 
Essa classificação pode ser usada para determinar como o conteúdo se relaciona com o 
currículo oficial para que os professores possam incorporá-lo ao ensino de forma mais eficaz. 
Os sistemas educacionais que apresentam maior nível de desenvolvimento nesse sentido são 
Costa Rica, Peru e Uruguai. A Costa Rica tem um portal educacional com recursos.38 Este 
portal utiliza uma classificação padrão definida no RELPE, onde se encontram os recursos 
participantes. Cada recurso deste portal registra o número de visitas que recebe, o número 
de usuários que avaliam / votam no recurso e a média de votos. Embora diferentes portais 
com conteúdo digital educacional tenham sido documentados por meio dos estudos de caso, 
deve-se notar que o desenvolvimento e o uso desses recursos aumentaram significativamente 
com o fechamento de escolas devido ao COVID-19 (ver Quadro 3.11).
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Diante do fechamento de escolas devido à pandemia, os países 
lançaram modelos de educação remota emergencial como medida 
temporária para que os alunos pudessem continuar com o processo 
de aprendizagem. Levando em consideração as condições digitais 
básicas dos sistemas educacionais e das residências dos alunos, os 
países combinaram diferentes canais digitais (como plataformas e 
conteúdo digital) e canais analógicos (como TV ou material impresso) 
para atingir todos os alunos. O rápido fornecimento de conteúdo digital 
se destaca. Alguns países já tinham conteúdo digital selecionado de 
acordo com o currículo; outros os criaram em resposta ao COVID-19. 
Abaixo estão os portais educacionais nos quais o conteúdo digital foi 
habilitado dentro dos sistemas educacionais analisados:

· Argentina: Seguimos educando. 

· Brasil: Aprende em casa.

· Colômbia: Aprender digital, contenidos para todos, 
que faz parte da Colombia Aprende.

· Costa Rica: Aprendo en casa.

· El Salvador: Portal educativo del Ministerio de Educación.

· Honduras: Educatrachos y Centro educativo virtual.

· Jamaica: Book fusion, Learning hub, EduFocal y CHEETAH.

· Panamá: Educa Panamá.

· Paraguai: Tu escuela en casa.

· Peru: Aprendo en casa.

· República Dominicana: Eduplan, EDUCANDO, IQ.EDU.DO 

y enlinea.minerd.edu.do.

· Uruguai: Ceibal en casa.

QUADRO 3.11
Conteúdo digital para continuidade educacional durante a 
pandemia COVID-19
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https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
http://materiais.sistemaaprendebrasil.com.br/aprende-em-casa-brasil
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/
http://www.educatrachos.hn/
https://cevirtual.se.gob.hn/cevirtual/
https://www.bookfusion.com/
https://learninghub.online/
https://www.edufocal.com/
http://mycheetahinc.com/
http://www.educapanama.edu.pa/
https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/
https://aprendoencasa.pe/#/
http://eduplan.educando.edu.do/
http://www.educando.edu.do/portal/
https://iq.edu.do/
http://enlinea.minerd.edu.do/
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ceibal-en-casa-actividades-educativas-digitales-para-estudiantes


Ferramentas digitais de apoio e monitoramento de aprendizagens: latente. 
Várias ferramentas digitais podem ser usadas para dar apoio à instrução, personalizar a 
experiência do aluno e monitorar o aprendizado. É o caso de plataformas de aprendizagem 
como as especializadas em matemática, leitura, línguas ou laboratórios virtuais e plataformas 
de avaliação e educação a distância. As plataformas de gestão da aprendizagem ou LMS, 
além de servirem de canal de comunicação entre professores e alunos, permitem gerenciar o 
conteúdo digital, atribuir tarefas, monitorar e avaliar a aprendizagem.

Dos sistemas educacionais analisados, o que apresenta o maior grau de desenvolvimento 
em termos de ferramentas digitais para a aprendizagem dos alunos é o Uruguai. Por meio do 
Plano Ceibal, alunos e professores do ensino fundamental e médio contam com um amplo 
cardápio de ferramentas e plataformas. Para as aulas de matemática contam com Matific and 
Adaptive Mathematics Platform (PAM, produzida pela Bettermarks) e para as aulas de inglês, 
o programa Ceibal em inglês, no qual as crianças das escolas se conectam com um professor 
por videoconferência especializado no assunto e recebem apoio presencial de outro professor. 
Essa estratégia serviu para suprir a carência de professores uruguaios especializados nesta 
área. Também contam com o Online Learning Assessment System (SEA), plataforma que 
permite o feedback sobre o trabalho dos professores a partir da avaliação da aprendizagem 
dos alunos. Através da SEA, são realizadas diferentes avaliações: i) avaliações formativas, ii) 
avaliações autônomas, iii) avaliações de inglês, iv) avaliações em leitura, escrita e fala (LEO) 
ev) rubricas da Global Learning Network. Além disso, no Uruguai, é utilizado o Schoology 
LMS de Conteúdos e Recursos para Ensino e Aprendizagem (CREA), que funciona como uma 
comunidade de aprendizagem e espaço virtual de colaboração entre professores e alunos. 
Durante o fechamento de escolas devido ao COVID-19, o Uruguai conseguiu implementar um 
modelo de educação à distância de emergência por meio de diferentes plataformas (ver box 
3.12).

2.2. FERRAMENTAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM
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Esquema de tutoria virtual: latente. 
Os tutoriais virtuais, de forma síncrona e assíncrona, podem servir de suporte ou reforço para 
disciplinas específicas em que sejam detectadas dificuldades de aprendizagem. A modalidade 
virtual facilita o agrupamento de alunos de diferentes escolas. Conforme observado nos estudos 
de caso, esse é um aspecto pouco desenvolvido na região. Na cidade de Bogotá existe um 
programa de tutoria, mas apenas na modalidade presencial. No Uruguai, o programa Ceibal 
em inglês para alunos do ensino médio tem propostas diferenciadas por níveis para trabalhar 
temas de redação na modalidade de conversação.
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O único país da região que tinha as condições digitais básicas e que conseguiu 
fazer a transição para um modelo de educação remota de emergência totalmente 
digital após a pandemia foi o Uruguai. No marco do Plano Ceibal, contava com 
dispositivos, plataformas de conteúdo e sistemas de gestão de aprendizagem 
para todos os alunos. Os professores foram amplamente treinados no uso dessas 
ferramentas e novas práticas pedagógicas estavam sendo promovidas. Entre as 
plataformas utilizadas no Uruguai estão:

• CREA: é uma plataforma virtual de aprendizagem com uma lógica de rede 
social educacional, que dinamiza o aprendizado por meio da colaboração e da 
comunicação constante entre alunos, professores e familiares.

• PAM: É uma plataforma de matemática com mais de 100.000 atividades, que 
se adapta ao ritmo de aprendizagem de cada aluno e oferece ao professor a 
possibilidade de prestar atenção individualizada. Os níveis das atividades vão 
desde o 3º. série do ensino fundamental ao 3º. ano do Ensino Médio.

• Matific: É uma plataforma de matemática utilizada recentemente e dirigida a 
crianças desde a Educação Inicial (nível 5) ao 6º ano do ensino básico. Oferece 
atividades matemáticas, com duração aproximada de 5 a 15 minutos, nas quais 
são abordados conceitos matemáticos específicos. Permite ao professor obter o 
desempenho e relatório de desempenho de cada um dos seus alunos.

No caso do Uruguai, o uso de plataformas não foi imposto ao sistema educacional. 
No entanto, durante o fechamento de escolas, o número de professores e alunos 
que entraram no sistema de gestão de aprendizagem multiplicou por 4 em 
relação ao que acontecia antes da pandemia; mais de 75% dos alunos e mais de 
84% dos professores conectados à plataforma.

Fonte: Elaboração própria com base em Ithurralde (2019b) e Pérez Alfaro (2020).

QUADRO 3.12
Plataformas e fechamento de escolas: o caso do Uruguai
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Plataformas e conteúdo digital também podem ser usados para treinamento de professores. 
A modalidade virtual pode facilitar a implementação massiva de cursos curtos de treinamento 
contínuo que, de outra forma, exigiriam extensos arranjos logísticos. A disponibilidade de 
recursos digitais também pode ser utilizada para que os professores possam acessá-los a 
qualquer momento para fazer consultas e reforçar conteúdos específicos de acordo com as 
necessidades individuais.

Plano anual de formação docente: emergente. 
O plano anual de formação de professores deve ser baseado nas novas demandas curriculares 
e nas necessidades dos professores e deve garantir o acesso de todos os professores, 
independentemente de onde se encontrem. A sistematização das necessidades de formação 
de professores, que é um desafio na maioria dos sistemas de ensino observados, permitiria 
o estabelecimento de planos compatíveis com a grade curricular que contemplassem 
plenamente as necessidades do corpo docente. Vários sistemas educacionais da região 
apresentam bom desenvolvimento, principalmente os da cidade de Bogotá, da província de 
Córdoba, El Salvador, do município de Florianópolis, da Jamaica, do Peru e da província de 
Santa Fé.

3.

3.1.

CONTEÚDO DIGITAL PARA FORMAÇÃO DOCENTE

PLANO DE FORMAÇÃO DOCENTE

No Peru, a Diretoria de Formação de Professores em Serviço (DIFODS) implementa um 
plano que inclui a modalidade presencial e virtual (Plano de Formação em Serviço DIFODS). 
A plataforma tem entre 25.000 e 30.000 usuários cadastrados. Como parte do treinamento 
de professores, vários cursos online abertos massivos (MOOCs) são realizados por ano. Na 
província de Córdoba, os cursos são ministrados para todos os professores por meio da 
plataforma Moodle, os quais são combinados com outras modalidades de formação. Em 
El Salvador, após a realização de uma pesquisa em 2014, detectou-se que os professores 
apresentavam deficiências no domínio disciplinar do currículo e na metodologia pedagógica. 
A partir desse diagnóstico, foi construído em 2015 um plano global que se repete anualmente, 
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adaptando-se ano a ano às novas demandas curriculares. Até o momento, 80.000 professores 
(26.000 professores por ano) da educação básica e secundária participaram de treinamentos 
virtuais e presenciais. Para a implantação da virtualidade, o plano é apoiado por um LMS no 
qual os professores acessam materiais específicos do processo de formação.

Ferramentas digitais para o monitoramento do desenvolvimento profissional docente: 
incipiente. 
Ferramentas digitais podem facilitar o monitoramento do plano de desenvolvimento profissional 
docente. No Peru, é utilizado o Sistema de Aprendizagem Digital PeruEduca, programa 
administrado pela Diretoria de Inovação Tecnológica em Educação (DITE) que combina 
um gerenciador de conteúdo com uma sala de aula virtual. Em Florianópolis, a Secretaria 
Municipal de Educação utiliza o sistema SISEF para monitorar a formação de professores. Na 
República Dominicana, é utilizado um sistema denominado SCAT, no qual se registra a relação 
dos bolsistas, os resultados (se o curso foi concluído e as notas obtidas) e os pagamentos 
de cada bolsista. Também contém o histórico de todos os processos de treinamento. Essas 
informações não são integradas ao sistema de RH.

Conteúdos digitais para o desenvolvimento profissional docente: incipiente. 
Todo o conteúdo de treinamento de professores em formato virtual pode ser distribuído em 
formato digital ou usado por meio de plataformas como o LMS. O sistema educacional que 
se destaca neste aspecto é o do Uruguai. O Plano Ceibal possui uma área voltada para o 
desenvolvimento de conteúdo digital e um processo de gestão certificado que é auditado 
ano a ano. Todos esses conteúdos estão disponíveis na plataforma CREA, principal LMS do 
Uruguai. Além disso, possui uma biblioteca digital com livros didáticos oficiais e um repositório 
de recursos educacionais abertos onde os recursos desenvolvidos pelos professores são 
compartilhados. No Peru, a plataforma PerúEduca fornece recursos digitais.39 No caso da 

3.2. FERRAMENTAS E CONTEÚDOS DIGITAIS
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Os principais usuários são professores. No entanto, também existem funcionários regionais, alunos, pais e outros atores que 
acessam o material disponível. 
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Capacitação docente para uso e geração de conteúdos digitais: incipiente.
Um dos objetivos dos sistemas educacionais deve ser que os professores saibam como 
usar o conteúdo digital e como gerá-lo. Os resultados do teste PISA 2018 documentaram 
os baixos níveis de incorporação de tecnologias na sala de aula (Rieble-Aubourg e Viteri, 
2020). A formação de professores no uso e geração de conteúdo digital pode contribuir para o 
melhor uso das tecnologias digitais em sala de aula. Iniciativas ou programas para este tipo de 
formação foram encontrados em vários sistemas educacionais da região, mas nenhum deles 
com abrangência universal. Na Costa Rica, são oferecidas bolsas de estudo para capacitação 
em ferramentas de geração de recursos digitais. Embora não tenham um escopo enorme, 
existe um plano específico para esses fins. No Uruguai, o Plano Ceibal oferece diferentes 
treinamentos para professores e também incentiva a geração de conteúdo digital por meio de 
Recursos Educacionais Abertos (REA). Sempre que um novo conteúdo é criado, é elaborado 
um guia pedagógico ou material de apoio para ancoragem pedagógica.

3.3. CAPACITAÇÃO SOBRE CONTEÚDOS DIGITAIS
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Jamaica, o Ministério da Educação tem uma parceria com o British Council e o OAsis Virtual 
Campus (semelhante ao Edx) para a oferta de cursos e programas online para professores. 
Embora seja necessário um pagamento para obter o certificado de conclusão do curso, os 
conteúdos disponibilizados podem ser consultados gratuitamente.



Promoção da geração de recursos digitais: incipiente. 
Muitas das práticas pedagógicas e conhecimentos dos professores podem ser usados para 
gerar eles próprios conteúdos digitais. Esses conteúdos, depois de revisados e com curadoria, 
podem ser disponibilizados para a comunidade de professores e alunos. No Uruguai, esse 
aspecto é promovido a partir dos Recursos Educacionais Abertos (REA) e do Plano Ceibal, 
que hospeda um site chamado TIC Toolkits (https://valijas.ceibal.edu.uy/) onde os professores 
são convidados a criar conteúdo digital com seus alunos. No município de Florianópolis, a 
geração de recursos digitais é promovida por meio de diversas iniciativas do Departamento 
de Tecnologias Educacionais.

Promoção da publicação de práticas pedagógicas inovadoras: incipiente. 
Por um lado, promover a publicação de práticas pedagógicas inovadoras pode servir de 
incentivo para os professores inovarem constantemente e, por outro lado, pode contribuir para 
o dimensionamento da utilização de práticas eficazes que contribuam para a melhoria do 
desempenho dos alunos. Os sistemas educacionais que apresentam maior desenvolvimento 
nesse sentido são os municípios de Florianópolis, Peru e Uruguai. No Peru, é sistematizado 
o banco de dados de candidatos e vencedores do Concurso Nacional de Boas Práticas de 
Ensino. Além disso, os participantes respondem a um inquérito anual no qual são consultados 
sobre vários temas de boas práticas, desde o seu início até à sua implementação e 
acompanhamento. Essas experiências pedagógicas inovadoras desenvolvidas nas escolas 
são publicadas e divulgadas no PerúEduca, a plataforma de gerenciamento de conteúdo 
para professores. Seminários e atividades de socialização são realizados no município de 
Florianópolis para disseminar as boas práticas.

3.4. PROMOÇÃO DA GERAÇÃO E PUBLICAÇÃO

119



• Baixa entrega de informações em tempo real entre o perfil de ensino e sua 
formação online: 
A entrega de informações precisas em tempo real relacionadas à gestão de 
conteúdos digitais é uma prática incomum entre os sistemas observados. Esses 
dados devem estar disponíveis com visões e privilégios associados aos diversos 
atores do sistema educacional (diretor, supervisor, diretor de nível, áreas 
administrativas, liderança política central e descentralizada). Em vez disso, 
observa-se que os dados das diferentes plataformas de aprendizagem não estão 
integrados aos registros dos alunos ou professores. No Uruguai, por exemplo, 
existem registros separados para programas de treinamento de professores e 
alunos implementados pelo Instituto de Treinamento em Serviço (IFS), Plan Ceibal 
e SEA. Na cidade de Bogotá, as salas de aula virtuais do Espacio Maestro para 
a formação digital de professores contam com ferramentas de monitoramento 
e entrega de informações. No entanto, essas informações são armazenadas 
apenas no Espaço Virtual e não são integradas ao cadastro único do professor.

• Baixa articulação entre os subprocessos de formação de professores e a 
forma como as demandas são determinadas: 
Exceto no caso do Uruguai, observa-se que os resultados são entregues de 
forma isolada, sem sistematização e mediante solicitação. Em relação aos 
recursos digitais, há pouca associação com o modelo curricular. No que 
se refere à relação desse processo com os demais, a articulação é limitada 
visto que, em geral, os resultados produzidos, por exemplo, nos processos de 
formação não se integram no cadastro único de docentes (ver processo 3, de 
gestão de recursos humanos e orçamentários). Esses aspectos são relevantes 
na avaliação do desempenho docente de forma abrangente.

Aspectos transversais da gestão de 
recursos digitais
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Os resultados do estudo realizado na região mostram que os instrumentos de gestão 
estratégica encontram-se em um nível de desenvolvimento incipiente (nível 2 de 4), com 
alta concentração de sistemas de ensino nos níveis latente e incipiente (ver figura 3.8). 
Nenhum dos casos observados apresenta um nível de desenvolvimento estabelecido ou 
emergente.

PROCESSO 6: 
Ferramentas para a gestão estratégica: Incipiente 

GRÁFICO 3.8
Nível de desenvolvimento dos SIGEDs em ferramentas de gestão estratégica

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Dentro da mesma categoria, os países são organizados em ordem alfabética.
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Dentre os sistemas educacionais que se encontram em um nível incipiente, vale destacar o 
da República Dominicana, onde foi desenvolvida uma ferramenta de inteligência de negócios 
que conta com uma série de painéis de controle e recentemente começou a ser utilizada na 
média gestão. A construção dessa ferramenta foi realizada de forma participativa, como é o 
caso hoje com sua manutenção. Os requisitos de informação são determinados por meio de 
espaços de trabalho integrados por diversos setores. Os painéis ou relatórios são projetados, 
colocados em produção e gerenciados diretamente pelos usuários responsáveis por eles. 
Mais de 200 servidores públicos foram treinados no uso da ferramenta. O principal desafio é 
melhorar a qualidade e a frequência de atualização dos dados utilizados por esta ferramenta 
de business intelligence. É um aspecto relevante porque não é apenas necessário implantar 
as ferramentas, mas também o uso eficiente das informações que elas produzem. Nesse 
sentido, a precariedade dos dados que alimentam essas ferramentas pode gerar um efeito 
contraproducente na gestão. Es decir, si los datos que generan los procesos del SIGED no 
tienen la calidad requerida, la herramienta que procese y articule dichos datos presentará 
inconvenientes de inconsistencia y/o provisión de datos obsoletos, lo cual limitará su uso y su 
aporte para la gestión del sistema educativo. Outro desafio é colocar à disposição das escolas 
painéis que possam ser usados no dia a dia da gestão escolar.

Por sua vez, no Uruguai está o Monitor de Educação Básica, alimentado pelo sistema de 
gestão educacional GURÍ, que permite a geração / visualização de alguns indicadores de 
desempenho dos alunos individuais ou combinados para os diferentes níveis (matrícula, 
frequência, repetência e tamanho médio dos grupos). Além disso, ele permite a comparação 
em nível de seção, escola, circuito de supervisão, região ou sede administrativa ao longo do 
tempo. O sistema possui um módulo que fornece informações sobre a população em risco de 
evasao. No entanto, a Diretoria Geral de Educação Inicial e Primária não possui acordos de 
inteligência de negócios, mas gera determinados indicadores por meio de consultas SQL ou 
processamento de dados específicos. Também não possui painéis de controle que incorporam 
dados das plataformas de aprendizagem administradas pelo Plan Ceibal. Este último possui 
sua própria ferramenta de business intelligence para monitorar os programas e plataformas 
que oferece: IBM Cognos. Os relatórios que podem ser acessados por cada uma das áreas 
são extraídos desta mesma ferramenta. Apesar de o estudo realizado na região refletir um 
importante desenvolvimento nesse sentido, permanece o desafio de gerar informações que 
integrem os múltiplos processos do SIGED (por exemplo, indicadores que articulem dados 
sobre cargos, estrutura orgânica e funcional, cargos, alunos e infraestrutura de construção).

As ferramentas de gestão estratégica incluem as informações que são geradas a partir da 
gestão cotidiana dos diferentes níveis do sistema educacional para a tomada de decisões. 
Estes podem assumir a forma de indicadores individuais ou painéis de gestão e, por sua vez, 
podem servir de insumos para a própria gestão. Assim, cada procedimento e cada atividade 
realizada no sistema educacional, por exemplo, o registro de ausência ou a nota de um aluno, 
ou a contratação de um novo professor, são registrados nas diferentes aplicações como 
dados. Por meio da inteligência de negócios, esses dados são computados e apresentados 
como indicadores com diferentes níveis de desagregação. Desta forma, um professor pode 
facilmente acompanhar a evolução do desempenho ou faltas de seus alunos, enquanto um 
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diretor pode comparar essas mesmas informações por série e seção. Ao mesmo tempo, esses 
indicadores podem ser visualizados por área geográfica ou grupos de escolas para que, em 
nível regional e central, possam monitorar o sistema educacional e informar a necessidade 
de formulação de políticas. Independentemente das ferramentas de business intelligence, a 
capacidade dos sistemas educacionais de gerar indicadores úteis para todos os níveis de 
gestão depende da disponibilidade e da qualidade dos dados.

Porém, em sistemas com pouca base digital, muitas vezes os dados que são gerados 
diariamente nos sistemas de ensino encontram-se em papel ou em fichas esparsas. Essa 
situação pode ser apontada como uma das causas da característica de abordagem de cima 
para baixo do DMIS na região. Não podendo acessar as informações de que precisam, os 
diferentes departamentos no nível central desenvolvem mecanismos de coleta específicos. 
O mesmo pode acontecer em escritórios subnacionais. Assim, as escolas devem registrar as 
mesmas informações em formulários diferentes ou em sistemas diferentes mais de uma vez. 
Também é comum que os dados sejam relatados por série, seção ou nível de escola, e não 
no nível nominal (por aluno). Essa cultura de coleta de informações, mais próxima de uma 
lógica censitária, contrasta amplamente com as práticas eficientes do SIGED onde um único 
repositório de dados (data warehouse) que se atualiza conforme os processos avançam e são 
gerenciados nos sistemas de suporte transacional. É utilizado para gerar qualquer indicador 
ou informações necessárias para o gerenciamento. Isso, por sua vez, representa uma grande 
limitação no uso de dados para análises abrangentes associadas à qualidade educacional, 
planejamento orçamentário, determinação de andares ótimos, projeção da infraestrutura do 
edifício, monitoramento das trajetórias individuais dos alunos, pesquisa e travessia de dados 
provenientes de vários subprocessos do SIGED.
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QUADRO 3.13
Ferramentas de gestão estratégica: os casos da Inglaterra e Estônia

No nível escolar ou grupo de escolas, a Inglaterra possui o módulo 
SIMS Schoolview, que coleta os dados necessários para fornecer uma 
visão global em termos dos indicadores chave de desempenho (KPIs) 
da escola e permite organizar e apresentar informações com base 
no aluno demografia. Painéis que usam dados de todos os módulos 
SIMS oferecem uma visão completa das escolas com referência aos 
indicadores estabelecidos, como frequência do aluno, número de alunos, 
comportamento, avaliação, informações da equipe e status do aluno com 
necessidades educacionais especiais (SEN). Por ser um módulo web, as 
informações podem ser acessadas e visualizadas em diversos dispositivos 
com acesso à Internet. Por sua vez, o módulo SIMS Assessment mostra a 
informação histórica ou em tempo real dos alunos ou indivíduos, de forma 
a detectar riscos e dificuldades nos processos de aprendizagem. Este 
módulo permite localizar e documentar todas as informações relativas à 
avaliação e ao desempenho dos alunos e, ao mesmo tempo, acompanhar 
a evolução em relação ao currículo. É adaptável ao plano de estudo de 
cada centro, tópicos ou disciplinas podem ser adicionados e suporta 
tanto a avaliação contínua quanto a cumulativa. Da mesma forma, possui 
a funcionalidade de visualizar os dados da avaliação graficamente com o 
SIMS Discover, que permite uma análise rápida tanto de KPIs específicos 
quanto do desempenho de grupos ou classes. Por fim, vale destacar o 
app SIMS Professor, onde os professores podem visualizar tanto dados 
individuais de seus alunos quanto dados de assiduidade, avaliações e 
desempenho.

Na Estônia, o eKool tem diferentes painéis e geradores de relatórios para 
gerenciamento estratégico e obrigações de relatórios. O sistema integra 
vários tipos de dados, incluindo um módulo de disciplina, dados de 
assiduidade, dados de carga de trabalho no nível do centro educacional, 
lista de recursos e reservas, notas e registro de alunos. Um dos painéis 
apresenta a comparação entre as escolas ao nível de faltas e notas. Além 
disso, o sistema oferece relatórios automáticos gerados especificamente 
para a proteção de trajetórias educacionais, identificando alunos em 
risco. Os dados são apresentados em diferentes níveis de agregação, 
dependendo do tipo de usuário.

Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2019d; 2019b).



Para a análise dos arranjos relativos às ferramentas de gestão estratégica, as funcionalidades 
estão divididas em três categorias principais: i) ferramentas de processamento de informação, 
ii) dashboards e indicadores, e iii) gestão e divulgação de dashboards. Abaixo estão os 
resultados por categoria. Da mesma forma, cada funcionalidade analisada é acompanhada 
por uma breve descrição, um gráfico da pontuação correspondente à mediana dos 16 
sistemas educacionais estudados que reflete o nível de desenvolvimento e uma revisão das 
boas práticas e experiências dos casos que apresentam maior desenvolvimento.

2

1

3
• Ferramentas de business 
   intelligence.

• RH para a gestão de 
   painéis de controles.

• Divulgação de informações 
   sobre o sistema educacional.

FERRAMENTAS DE 
PROCESSAMENTO 
DE INFORMAÇÃO

GESTÃO E 
DIVULGAÇÃO 
DE PAINÉIS

• Painéis para a gestão do 
   sistema de ensino.

• Painéis com indicadores 
   pedagógicos.

• Mecanismos para detectar 
   desafios de aprendizagem ou 
   riscos de evasao.

• Indicador sintético de qualidade 
   educacional ao nível da escola.

• Informações sobre serviços  
   educacionais privados e 
   concessionários.

PAINÉIS E 
INDICADORES

INFOGRAFIA 3.8
Resumo das funcionalidades do processo de ferramentas de gestão estratégica
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Ferramentas de Business Intelligence: incipiente. 
As ferramentas de BI são softwares aplicativos desenvolvidos para dar suporte à visualização 
de indicadores-chave, pois geram painéis de forma pragmática. Por meio desses tipos de 
ferramentas, os diferentes gestores do sistema educacional podem gerar dashboards de forma 
dinâmica. Apesar de sua utilidade, nenhum dos sistemas educacionais observados possui 
ferramentas de business intelligence que forneçam informações online por meio de painéis 
para todo o sistema educacional. No entanto, houve um desenvolvimento significativo neste 
campo, particularmente na província de Córdoba, Paraguai, Peru, República Dominicana e na 
província de Santa Fé.

Na República Dominicana, eles usam o Microsoft Power BI e implementam um único repositório 
de dados que integra informações de vários sistemas e planilhas. A qualidade e a frequência 
das atualizações de dados limitam o uso da ferramenta. No entanto, a fonte de dados dos 
painéis pode ser modificada sem afetar significativamente os designs das informações 
apresentadas. No Peru, é utilizado o Sistema de Informação Integrado (SIDI), um aplicativo 
desenvolvido em Power BI que consolida informações de 13 fontes de dados diferentes. O 
SIDI apresenta dashboards atualizados divididos em quatro categorias: aprendizagem, ensino, 
modernização da gestão e infraestrutura. No Uruguai, embora a Diretoria Geral de Educação 
Inicial e Primária (DGEIP) não possua ferramentas de business intelligence, o Plan Ceibal usa 
o IBM Cognos para processar informações de plataformas de aprendizagem.

1 FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO
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Painéis de controle para a gestão do sistema educacional: latente. 
Os sistemas educacionais observados apresentam pouco desenvolvimento de painéis 
com indicadores de gestão, como cargos (ocupados ou vagos), absenteísmo médico e 
administrativo, pagamento de salários ou ocupação de prédios escolares. No Uruguai, alguns 
indicadores de gestão são gerados por meio de consultas SQL, incluindo indicadores de 
cobrança, absenteísmo médico e administrativo e investimentos na assistência ao aluno, 
como transporte e alimentação escolar. Na República Dominicana, eles têm conselhos de 

2 PAINÉIS E INDICADORES



Painéis de controle com indicadores pedagógicos: incipiente. 
Também houve pouco desenvolvimento dos painéis com informações sobre o desempenho 
e o perfil dos alunos. Embora os Ministérios da Educação comumente produzam relatórios 
periódicos com estatísticas descritivas do sistema educacional, eles geralmente não são 
suportados por painéis com indicadores atualizados. Na República Dominicana, eles têm 
conselhos de controle com alguns indicadores de progressão escolar (evasão, promoção e 
repetência) e os resultados dos testes diagnósticos nacionais. No estado do Espírito Santo, 
foram desenvolvidos dashboards para diretores de escolas, com indicadores básicos como 
a assiduidade. Os painéis permitem a comparação de indicadores entre as escolas, servindo 
como informações estratégicas para a tomada de decisões e implementação de melhorias. 
Alguns exemplos de indicadores pedagógicos e de gestão são apresentados no Quadro 3.14.
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controle de despesas com salários por cargo e por nível. No Peru, possuem indicadores de 
cargos ocupados e vagos no Sistema de Informação Integrado (SIDI), gerados a partir das 
informações do sistema Nexus, utilizado para a administração e controle dos cargos. O SIDI 
também apresenta indicadores sobre a relação entre cargos e alunos e ocupação de prédios 
escolares, gerados com dados do Sistema de Informações de Apoio à Gestão da Instituição 
Educacional (SIAGIE) e do Censo Educacional.



Indicadores de desempenho dos alunos individuais e combinados.

Evolução histórica dos cargos (ocupados, vagos, etc.).

Tendências de absenteísmo por invalidez e itens administrativos.

Tendências no pagamento de salários mensais.

Lista de cargos atribuídos (em frente à sala de aula e totais) sobre o 
número de alunos.

Ocupação de edifícios escolares.

Metros quadrados reais usados por aluno por sala de aula da escola.
Investimento total por escola versus desempenho acadêmico.

Investimentos em assistência (transporte, alimentação, bolsa de estudos) 
versus desempenho acadêmico.

Investimentos em edifícios escolares, com variantes de investimento por 
metro quadrado da mesma, localidade ou área (e suas comparações).

Indicadores de qualidade educacional, por instituição e sua comparação 
com o circuito de supervisão.

Indicadores com consolidação de informações pedagógicas de escolas 
privadas.

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alguns indicadores úteis para a gestão do sistema educacional e 
monitoramento dos alunos são:

QUADRO 3.14
Exemplos de indicadores esperados em um painel de um SIGED 
estabelecido
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Múltiplas dimensões: 
a construção e apresentação das informações do 
indicador terão visões que podem ser parametrizadas 
por múltiplas dimensões, entre as quais se destacam o 
nível educacional, a região, a área (pública, privada), 
o departamento, o circuito de supervisão. Além 
disso, usando critérios de seleção, podem ser feitas 
comparações entre diferentes elementos da mesma 
dimensão (por exemplo, entre regiões, níveis, circuitos 
de supervisão de um determinado nível).



Mecanismos para detectar desafios de aprendizagens ou riscos de deserção: latente.40

Os sistemas educacionais analisados apresentam pouca utilização de ferramentas adequadas 
para detectar desafios oportunos em termos de aprendizagem ou risco de evasão. Ou no caso 
em que o mais importante é o sentido do uruguaio, onde existe um modelo de acompanhamento 
dos trajes educacionais. O GURÍ possui um módulo que informa sobre a população estudantil 
em risco de evasão e um sistema de alerta que é acionado quando ocorrem dois eventos 
consecutivos: três faltas consecutivas, elevado número de faltas não consecutivas, perda de 
atribuição familiar ou elevado número de faltas longo ano de vida educacional.

Indicador sintético de qualidade educativa a nível escolar: latente.41

Um proxy que mede de forma sintética e precisa a qualidade dos serviços educacionais 
prestados pelas escolas é conhecido como índice de qualidade educacional (Elacqua, 
Martínez e Westh Olsen, 2019). Esses indicadores servem para monitorar as práticas 
escolares e fornecer informações para a tomada de decisões. Dos casos analisados, o sistema 
educacional capixaba é o que apresenta maior grau de desenvolvimento. No Brasil, foi criada 
uma metodologia para desenvolver o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
um indicador sintético da qualidade educacional no nível escolar.42 Com vários graus de 
adoção e integração, o IDEB é usado em todo o país (ver caixa 3.15). Na Colômbia possuem 
o Índice Sintético de Qualidade Educacional (ISCE), um indicador numérico em uma escala 
de 1 a 10 calculado para todos os estabelecimentos de ensino do país desde 2015 pelo 
Instituto Colombiano de Avaliação da Educação (ICFES), que considera como insere os dados 
de desempenho escolar, progresso, eficiência e ambiente escolar dos testes do Sabre e do 
Sistema Integrado de Matrículas (Simat). Embora o ISCE seja publicado na plataforma 360, 
esta ferramenta carece de uma funcionalidade que permita comparações entre escolas, com 
repartição, por exemplo, por áreas, tipologia ou nível.
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Para acessar mais informações sobre o IDEB dirija-se ao  http://portal.inep.gov.br/ideb.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 
2007, é um índice de qualidade educacional que assume valores de 0 a 
100. É calculado com base nos dados de aprovação escolar obtidos no 
censo escolar e nas informações de desempenho médio nas escolas. 
avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Este índice é 
utilizado como ferramenta de acompanhamento das metas de qualidade 
do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) da educação básica, 
que visam atingir uma média de 6 em 2022, valor comparável ao dos 
países desenvolvidos.

Fonte: Elaboração própria com base em Elacqua, Martínez e Westh Olsen (2019).

QUADRO 3.15
O indicador nacional de qualidade educacional no Brasil

130

Informação sobre serviços educacionais privados e em concessão: emergente.43

Em alguns países, apenas as informações das escolas públicas são consolidadas. No entanto, 
há um importante desenvolvimento no que diz respeito à integração de informações sobre 
serviços educacionais privados e concessionados. Os casos mais desenvolvidos neste sentido 
são a província de Córdoba, Peru e a província de Santa Fé, onde se dispõe de informação 
completa sobre o sistema educacional nos níveis de educação inicial, fundamental e médio. No 

  Não há dados disponíveis para o caso da província de Mendoza.43



RH para a gestão de painéis: incipiente. 
Nos sistemas educacionais analisados, observou-se uma capacidade limitada dos ministérios 
e secretarias de Educação em termos de recursos humanos para desenhar, produzir, analisar 
e divulgar painéis. Devido à baixa adoção e baixo uso de painéis, os sistemas de educação 
não têm formado equipes especializadas. Na República Dominicana, há apenas uma pessoa 
da área de planejamento que administra os painéis, com a participação dos demais recursos 
humanos envolvidos. No Peru existe um cenário semelhante em que apenas uma pessoa é 
responsável pelo projeto SIDI. 

3 GESTÃO E DIVULGAÇÃO DE PAINÉIS
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restante dos sistemas educacionais analisados, existem desafios para captar informações das 
escolas privadas. No Uruguai, além das informações sobre as escolas públicas, só existem 
dados para cerca de metade das escolas privadas, que são aquelas que aderem ao sistema 
de gestão escolar GURÍ.

Divulgação de informação sobre o sistema educacional: incipiente.44  

Uma responsabilidade dos ministérios e secretarias de Educação é compartilhar informações 
sobre o desempenho do sistema educacional para que os diferentes atores da sociedade 

  Não há dados disponíveis para o caso da província de Mendoza.44
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civil, como pais, comunidades e instituições de supervisão, possam monitorar os resultados. 
O estudo de caso mais avançado a esse respeito é o Uruguai. O DGEIP possui um monitor 
educacional por meio do qual as informações são disponibilizadas ao público em geral. Além 
disso, os pais podem monitorar o desempenho dos alunos por meio do GURÍ Família. Na 
cidade de Bogotá, são publicadas anualmente informações no site do Ministério da Educação 
com indicadores de desempenho acadêmico. Esses indicadores estatísticos apresentam um 
alto grau de desagregação. Na Costa Rica e em El Salvador, eles divulgam dados dos censos 
escolares nos portais dos ministérios da Educação. Na República Dominicana, um painel de 
controle denominado “Como vai minha escola” é usado. No entanto, ao final do estudo de 
caso, essa ferramenta havia sido implementada em apenas 300 escolas em formato papel. 
Além disso, todos os anos, o site do Ministério da Educação publica estatísticas educacionais.



• Escasso desenvolvimento em painéis que articulam dados de diversos 
aplicativos existentes: 
Isso dificulta a análise do desempenho dos processos de forma abrangente. 
A ausência de painéis com indicadores integrados de custos e desempenho 
do sistema complica, por exemplo, o monitoramento online da qualidade 
educacional oferecida por cada país ou região em relação aos recursos afetados 
pelo sistema. Um aspecto fundamental neste ponto é o desenvolvimento de 
diferentes níveis de usuários (escolar, distrital, subnacional e nacional), o que 
permitirá a análise da informação no nível de agregação necessário para uma 
tomada de decisão eficiente.

Aspectos transversais da gestão das 
ferramentas estratégicas

133



Conclusões e 
considerações 
de políticas

CAPÍTULO 4



Este documento contribui para preencher a lacuna de conhecimento sobre Sistemas de 
Informação e Gestão Educacional (SIGED) na América Latina e Caribe (ALC). Os resultados 
e análises permitem destacar a importância do SIGED no processo de melhoria educacional. 
Nesse sentido, possuir processos, sistemas e informações é um requisito essencial para 
poder avançar nas transformações necessárias para poder otimizar a eficiência e a equidade 
na alocação de recursos, que inclui tanto recursos humanos (alunos e professores) quanto 
recursos orçamentários. Da mesma forma, esses sistemas são fundamentais para avançar 
no desenho de políticas baseadas em evidências que permitam melhorar a qualidade da 
aprendizagem (por exemplo, por meio da modernização da carreira docente), reduzir lacunas 
de aprendizagem, além de reduzir os níveis de evasão e exclusão educacional, protegendo as 
trajetórias educacionais dos alunos. Como estratégia fundamental para promover as reformas 
necessárias na educação, os países da região precisam conseguir a consolidação de seu 
SIGED.

Da mesma forma, deve-se considerar que as medidas de confinamento impostas pela 
COVID-19 mostraram o grande potencial que os SIGEDs possuem para a tomada de decisões. 
Tanto durante o fechamento das escolas quanto na fase de reabertura, as informações 
administrativas têm servido para traçar estratégias e monitorar os alunos, e continuam a fazê-
lo. Por exemplo, sistemas de alerta precoce para evasão estão sendo implementados para 
identificar em tempo hábil os alunos em risco de evasão e implementar medidas para mitigar 
esse risco. Este tipo de mecanismo é particularmente relevante como resposta ao COVID-19, 
quando se estima que 1 milhão de alunos entre 6 e 17 anos - a maioria deles de famílias 
pobres (38%) e classe média vulnerável (44%) - poderia sair do sistema educacional (Acevedo 
et al., 2020). Desde o início da pandemia, e de acordo com dados de novembro de 2020, os 
alunos da ALC perderam, em média, quatro vezes mais dias de aula (174) do que o resto do 
mundo (UNICEF, 2020). Isso terá graves consequências para a cobertura e aprendizagem de 
crianças e jovens da região, visto que, de acordo com as previsões pessimistas para 2020, o 
fechamento prolongado das escolas (sete meses) reduziria a escolaridade média em 0,9 anos 
(valor ajustado pela qualidade ), e reduziria a média global de escolaridade alcançada de 7,9 
para 7,0 (Azevedo et al., 2020).

Por sua vez, a pandemia acelerou a transformação digital em todos os aspectos. No setor 
de educação, os governos já estão investindo fortemente em equipamentos, conectividade e 
plataformas. Os países enfrentam o desafio de responder à interrupção das aulas presenciais 
no curto prazo e garantir uma apropriação dessas tecnologias que perdure no médio e longo 
prazo. Em modelos de educação híbridos, que combinam diferentes ferramentas digitais e 
canais de oferta de conteúdo, os SIGEDs fornecem uma base para combinar ferramentas que 
se complementam e consolidam informações para a tomada de decisões. A prioridade de 
fortalecer o SIGED, com foco no uso de tecnologia onde sua eficácia seja comprovada, é uma 
das ações prioritárias de resposta à pandemia (Save our Future, 2020).
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Os casos ilustrativos servem como referência de boas práticas e lições aprendidas na 
transformação digital dos SIGEDs na ALC. Os países que participaram do estudo representam 
as três sub-regiões (América Central, América do Sul e Caribe), além de apresentarem os 
diferentes marcos operacionais, com sistemas que apresentam maior ou menor grau de 
descentralização. Para realizar a análise, ao invés de recorrer a comparações entre países, a 
ênfase foi em descrever como os sistemas de ensino vêm adotando tecnologias para melhorar 
a gestão.

Os dados mostram que a maioria dos casos analisados (10 em 16) encontra-se em um nível 
de desenvolvimento incipiente, o que indica que seus sistemas cobrem apenas parcialmente 
os processos de gestão que definem seus sistemas educacionais e devem fortalecer sua 
orientação estratégica. Em quatro sistemas - a cidade de Bogotá, Peru, a província de Santa Fé 
e Uruguai - os SIGEDs estão em um nível emergente de desenvolvimento; portanto, apresentam 
um maior grau de preparação para a transformação digital da gestão educacional.

Os processos educacionais em que se observa maior nível de desenvolvimento são aqueles 
vinculados aos alunos e sua aprendizagem: dois sistemas (o estado do Espírito Santo e o 
Uruguai) têm um nível de desenvolvimento estabelecido e cinco, um emergente (a cidade 
de Bogotá, o município de Florianópolis, Paraguai, Peru e a província de Santa Fé). Por outro 
lado, um dos processos com menor nível de desenvolvimento é o de ferramentas de gestão 
estratégica, em que todos os sistemas analisados estão em um nível latente ou incipiente. Nesse 
sentido, os achados revelam os grandes desafios associados à qualidade e disponibilidade 
dos dados, o que limita a implantação de dashboards e a utilização de ferramentas de business 
intelligence (BI) para gestão, cujo grau de adoção na região é baixo.

É importante destacar que os sistemas educacionais analisados enfrentam desafios transversais 
críticos para a consolidação de uma visão do SIGED como plataforma integral de gestão do 
sistema educacional. Com efeito, os resultados identificam um baixo nível de interoperabilidade 
entre sistemas e aplicações, além de poucos recursos humanos e financeiros para a sua 
evolução. Em geral, nota-se um baixo nível de sistematização e automação dos procedimentos.
Agora, a visão do SIGED é baseada em uma abordagem abrangente dos sistemas 
educacionais, segundo a qual as diferentes ferramentas e aplicativos interoperam por meio de 
tecnologias digitais para alcançar uma gestão eficiente do sistema. Nesse sentido, para cada 
estudo de caso foi feita uma série de recomendações para as autoridades considerarem. A 
adoção de identificadores exclusivos para os vários elementos do sistema educacional (por 
exemplo, alunos, cargos, escolas e edifícios) é uma base fundamental para alcançar sistemas 
interoperáveis. Esse é um aspecto em que os países trabalharam, mas que não foi adotado por 
todo o sistema educacional. O conceito de identificadores únicos que são mantidos ao longo 
do tempo e que são usados na gestão de todo o sistema educacional deve ser alcançado.
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Em termos de disponibilidade de informações atualizadas, o principal desafio é passar de 
registros de dados isolados para um data warehouse para todo o sistema. A este respeito, é 
também relevante mudar a abordagem tradicional de recolha de informação a partir do nível 
central para uma abordagem de sistemas transaccionais, em que os diferentes utilizadores 
dispõem de ferramentas digitais através das quais realizam as suas actividades quotidianas 
e que ao mesmo tempo alimentar o data warehouse. Nessa modalidade, todos os usuários do 
sistema gerariam e ao mesmo tempo teriam acesso às informações pertinentes ao desempenho 
de suas funções.

A tecnologia em si não resolve os problemas de eficiência de gerenciamento. Além da 
utilização de plataformas ou ferramentas digitais, os procedimentos de funcionamento do 
sistema educacional devem ser organizados de forma eficiente. Por esta razão, em alguns 
casos pode ser apropriado realizar uma revisão dos procedimentos e, se necessário, uma 
reengenharia de processos. Uma vez decidida a incorporação ou ampliação do uso das 
tecnologias digitais, deve-se considerar uma estratégia de gestão da mudança que facilite a 
adaptação e apropriação dos diferentes atores do sistema educacional.

Os resultados deste estudo mostram o caminho para a transformação digital dos SIGEDs exigida 
pelos sistemas de ensino da ALC. De fato, para cada estudo de caso não foi feito apenas um 
diagnóstico, mas também foi traçado um plano de fortalecimento do SIGED que oferece uma 
visão de médio prazo. Como resultado, em alguns estudos de caso, como os do Espírito Santo 
e do Suriname, as operações de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) incluíram atividades ou componentes que apóiam essa visão de aperfeiçoamento do 
SIGED. Dotar os sistemas educacionais de planos estratégicos associados à otimização do 
SIGED é fundamental para mudar a forma como esses sistemas evoluíram no passado: de 
forma fragmentada e exclusivamente vinculada às demandas de setores específicos dos 
sistemas educacionais.

Estas páginas refletem a situação dos SIGEDs na época dos estudos de caso. A diversidade 
que se percebe na região a partir desses estudos abriga um manancial de experiências que 
os países podem compartilhar e aproveitar para adquirir novos aprendizados no sentido de 
resolver os desafios que enfrentam e que se tornaram mais evidentes do que nunca devido 
ao Crise do COVID-19. Os autores estão convencidos de que os resultados deste trabalho 
constituem um passo em direção a essa transformação tão necessária para a educação na 
ALC.
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