


Consórcios Públicos: 
um caminho para a nova gestão da 

educação



Importância da gestão na 
educação municipal

Não existe solução simples para o problema complexo da Educação.

A educação brasileira precisa de mais investimentos em 
infraestrutura, tecnologias, pessoal (valorização dos professores e 
formação continuada).

DESAFIO: Melhorar, de verdade, o nível de aprendizado

“É indispensável introduzir mudanças na gestão da educação.”

http://agenda2020.com.br/2014/01/importancia-da-gestao-na-educacao-municipal/



Números do Desafio

90% dos municípios brasileiros tem menos de 50 mil habitantes (+ de 5.000)

48,6 milhões de alunos no ensino fundamental

112 mil escolas municipais (2/3 do total)

As pessoas vivem nas cidades e nas suas regiões primárias



CF: artigo 241 – Consórcios, convênios de 
cooperação, gestão associada de serviços 

públicos;

Lei 11.107/2005: Introduz a pessoa jurídica 
Consórcio Público;

Decreto 6.017/2007: Regulamenta a Lei.

PNE: Art. 7.o: Regime de colaboração, para 
alcance das metas do plano.

Consórcios Públicos e a Legislação



Consórcios e a Autonomia Municipal

- Incentiva a integração e a colaboração entre os municípios, conforme o PNE e o 
futuro SNE;

- São a materialização do regime de cooperação federativa (art. 23 da CF); e do 
regime de colaboração (art. 211 da CF);

- Autonomia orçamentária municipal prevalece;



Consórcios no Brasil

Por área de atuação (dados IPEA 2015):

Saúde: 2672
Meio Ambiente: 880
Desenv. Urbano: 715

Cultura: 353
Educação: 352

Na educação os consórcios públicos tem participação maior (23%) na capacitação dos 
professores, supervisores e diretores, especialmente na contratação compartilhada. 

(pesquisa com 138 consórcios – FGV, 2018)

Consórcios, em geral, tem foco na atividade-meio, deixando em segundo plano a 
atividade- fim.





CODINORP 
Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná
CF art. 211 e 241; LDB/96; PNE. Lei 11.107 de 06/04/2005

-10 municípios:
Jaguapitã, Guaraci, Lupionópolis, Cafeara, Centenário do Sul, Miraselva, 
Prado Ferreira, Florestópolis, Porecatu e Bela Vista do Paraiso.

Alguns números:

- aproximadamente 100 mil habitantes no total;

- 47 unidades escolares;

- 7.500 alunos de 0 a 11 anos (Creche ao Fundamental I);

- 700 professores; 200 servidores públicos;

- Aproximadamente 60MM de investimento na Educação
(média de 29% da arrecadação municipal)

Jaguapitã – PR
Uma das 10 cidades que compõem o Consórcio de 
Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná - CODINORP



Secretaria Regional de Educação
órgão executivo, responde ao conselho de prefeitos do CODINORP,
Inicío das operações em janeiro/2018

Secretário Regional escolhido tecnicamente, entre 367 candidatos, 
através de processo seletivo realizado pelo Instituto VETOR BRASIL

Amauri Monge Fernandes é Graduado em Direito (FMU/SP), Mestre 
em Adm.Pública pela FGV/SP e Doutorando em Adm. e Políticas 
Públicas pela Universidade de Lisboa (ISCSP).

Alex Canziani, o prefeito de Jaguapitã, Cirão; o prefeito de Prado 
Ferreira, Sílvio Damaceno, e o secretário regional de Educação, Amauri 
Fernandes em evento  que marca início da Secretaria Regional de 
Educação (Codinorp Educação)



Visão:
Ser um novo paradigma para a educação no Brasil.

Missão:
Inovar para uma educação transformadora, integrando 

municípios em 
uma gestão eficaz e democrática.

Valores:
Respeito

Ética
Compromisso

Equidade
União



Consórcios/Avanços: 

Financeiro: ganho de escala, poder de negociação e alavancar capacidade de realização.

Gestão: eficiência técnica (orientação para resultados) transparência, monitoramento 

efetivo pelo FNDE/MEC.

Participação Social: Harmonização com outras esferas de governo; ciclo virtuoso de boas 

práticas, aumento do poder de diálogo.



SRE/CODINORP montou diagnóstico (indicadores) e plano regional 
de educação nos primeiros 100 dias de atividades. Roadshow em SP.

Objetivo principal: 
Melhorar o nível de aprendizagem dos alunos e aumentar o 
IDEB para 8.5 em 04 anos, até 2022.

Programas Prioritários:
Formação continuada, de no mínimo 160hh/ano, para os professores da rede regional;

#Somosfamília, para aumentar a participação dos pais na vida escolar dos alunos;

Introdução do Sistema Estruturado de Ensino, através do CIS (Contrato de Impacto Social);

Sistema Online de Gestão Escolar, com avaliação diagnóstica e histórico escolar completo;





PROGRAMA GLOBAL

08 subprogramas: 
Alimentação e Saúde Escolar

Captação de recursos
Gestão e planejamento pedagógico

Transporte Escolar
Relações Institucionais

Eventos e Projetos Especiais
Infraestrutura e Manutenção Escolar

Estatística/Indicadores



“Investir em educação infantil
é investir em capital humano”

Jack Shonkoff
Pesquisador de Harvard



“Quanto antes os incentivos ao aprendizado 
vierem, mais chance a criança terá de se 

tornar um adulto bem preparado”. 

James Heckman
Prêmio Nobel de economia.

Autor do mais abrangente estudo já realizado sobre educação 
infantil e seus impactos no indivíduo e na sociedade



São mais de 50 políticas públicas distribuídas pelos 08 (oito) subprogramas.



VEJA MATÉRIA COMPLETA EM:
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/codinorp-

propoe-curriculo-regional-1000276.html

Felicidade/Projeto de Vida + Educação Empreendedora
Também no CR

https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/codinorp-propoe-curriculo-regional-1000276.html


Formação Continuada
Dinâmica

Professor, nosso principal ativo.

Objetivo da FCD: melhorar, de maneira permanente, a formação e a 
capacitação dos professores da rede.

Média de horas/ano atual: 20 hh

Programa para 2018/19: 160hh, parte em horas 
presenciais, parte em horas EAD e 30 horas em 
produção de portfólio.

Professores terão capacitação específica (práticas pedagógicas) e 
de acordo com a nova BNCC.



Implantamos, em novembro de 2018, 
o sistema estruturado de ensino 
(apostilas), através do 
CIS – Contrato de Impacto Social, pela 
Lei 13.019/14.
(SIB – Social Impact Bond)

Administração Pública pagará por 
resultados obtidos. 
Meta: melhorar o nível de aprendizado 
dos alunos em 50% nos primeiros 04 
anos de contrato.

Sistema Estruturado de Ensino



Programa #somosfamilia
Plataforma EDUQMAIS

Implantação da plataforma, para aumentar a participação dos pais na vida escolar dos 
alunos.



Programa #tmj

Educação Socioemocional articulada ao currículo escolar do ensino fundamental;
Atendimento integral a BNCC (Competências 7, 8, 9 e 10)



Portal SRE e Redes Sociais 

Portal com biblioteca e galeria de vídeos para corpo docente
Atendimento integral LAI

Presença digital nas redes sociais, incentivando a inovação e o desenvolvimento de 
projetos educacionais



KIT ESCOLAR
Conjunto com materiais específicos por ano escolar



Uniforme Escolar

Uniformes para toda a rede, no 
total de 7500 alunos.



Pintura e Manutenção das Unidades Escolares
Material e Mão de Obra



Tecnologia Educacional e Cultura Maker

Programação (miniplacas)
Robótica (Lego)

Outros Equipamentos (mesas pedagógicas)

Meta: 01 Mini FabLab por escola



Cardápio Regional
Prioridade para alimentos in natura (proibição de embutidos)
Diminuição do sobrepeso (25%) e da obesidade infantil (15%)

Alimentação Escolar



Acordos Institucionais 



Contatos:

Silvio Damaceno
Presidente do CODINORP

Cel/Whatsapp: (43) 999310300
E-mail: silviodamaceno@hotmail.com

@codinorp.educacao
www.codinorp-edu.org.br

Educação: Prioridade nacional!


