MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Portaria nº 746 de 13 de junho de 2008
(Publicada no D.O.U. de 16 de junho de 2008, Seção 1, pág. 31)
Divulga o resultado da 2ª etapa de seleção do Prêmio Inovação em
Gestão Educacional no exercício de 2008.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Portaria nº 227, de 18 de fevereiro de 2008, resolve:

Art. 1º Divulgar o resultado da 2ª etapa de seleção do PRÊMIO INOVAÇÃO EM GESTÃO
EDUCACIONAL 2008, realizada entre os dias 6 e 26 de maio de 2008 pela Comissão Julgadora,
tendo sido selecionadas as experiências nos quatro grupos temáticos, procedentes dos seguintes
municípios, em ordem alfabética:
Grupo Temático Gestão Pedagógica:
Água Boa – MT: “Escola cidadã de jovens e adultos do campo”;
Amargosa – BA: “Programa educarte - educando através da arte”;
Castanhal – PA: “Informática educativa”;
Corumbá – MS: “Inclusão: uma realidade no município de Corumbá”;
Dourados – MS: “Programa de ações educativas complementares”;
Passo Fundo – RS: “Universidade Popular”;
Santa Maria de Jetibá – ES: “Programa de educação escolar pomerana – PROEPO”;
São Sebastião do Paraíso – MG: “Um novo olhar: do projeto que limita ao projeto que
transforma”.
Grupo Temático Gestão de Pessoas:
Farroupilha – RS: “Buscando significado para o fazer pedagógico - formação continuada no
município de Farroupilha - RS”;
Goiânia – GO: “Formação continuada dos profissionais da educação”;
Igrejinha – RS: “Qualificação: aprendizagem de todos transformando a educação”;
Ipatinga – MG: “A gestão da escola como ambiente de aprendizagem”;
Itupiranga – PA: “Formação de formadores: construindo competências a caminho da
profissionalização permanente na escola”;
Novo Hamburgo – RS: “Avaliação, renovação e qualificação das equipes diretivas da rede de
ensino de Novo Hamburgo”;

Pompéia – SP: “Educação: compromisso e atualização - 'a formação continuada de profissionais
de educação'”;
Sobral – CE: “Fortalecimento da gestão escolar: seleção por critérios meritocráticos e formação
continuada de diretores“;
Triunfo – RS: “Formação de multiplicadores em educação”.
Grupo Temático Planejamento e Gestão (Democrática, Infra-estrutura e Financeira):
Bauru – SP: “Criação dos serviços de educação especial – educação de qualidade para todos”;
Cachoeirinha – RS: “Conselho escolar: a participação construindo a gestão democrática”;
Governador Valadares – MG: “Governador Valadares trilhando o caminho de uma educação
inclusiva”;
Ilhabela – SP: “Programa de educação ambiental - 'educação para todas as formas de vida”;
Ituiutaba – MG: “Compromisso com a qualidade na educação: uma experiência com os
indicadores”;
Santarém – PA: “Programa escola da gente”;
Santo André – SP: “Centros educacionais de Santo André”
Santos – SP: “Sistema integrado de gestão escolar – SIGES”;
São Pedro dos Crentes – MA: “Acesso dos alunos zona rural a uma escola de boa estrutura,
ensino de qualidade em sistema alternado”.
Grupo Temático Avaliação e Resultados Educacionais:
Belém – PA: “Programa ecoar: formação de professores alfabetizadores e avaliação de crianças’;
Belo Horizonte – MG: “Monitoramento da inclusão nas escolas municipais”;
Campo Grande – MS: “Alfabetização em foco: cuidado sistemático da aprendizagem dos alunos
do 1º e 2º ano do ensino fundamental”;
Congonhas – MG: “Grupo de apoio, desafios do aprender e ensinar”.
Cordeirópolis – SP: “Sistema de avaliação do rendimento escolar do município de Cordeirópolis
(SAREC)”;
Itaiçaba – CE: “Escola pública com educação de qualidade em Itaiçaba-Ceará”;
Itanhaém – SP: “Nenhum a menos... alfabetização, direito de todos”;
Mandaguaçu – PR: “Concurso escola viva ' monitorar para melhorar'”;
Petrolina – PE: “Avaliação de ensino-aprendizagem: experiência desenvolvida na rede municipal
de Petrolina – PE”;
Art. 2º Em conformidade com a Portaria referida, cada experiência selecionada pela Comissão
Julgadora será avaliada in loco, cabendo ao dirigente possibilitar o acesso às informações
necessárias à avaliação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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