A Educação

Não
Pode Esperar

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)
aderiu ao projeto A Educação Não Pode Esperar uma
parceria com o Ins tuto Rui Barbosa (IRB) e o
Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional
(Iede), ins tuto que conduz pesquisas aplicadas na área
de Educação.
O obje vo principal é minimizar os danos à Educação
brasileira neste momento do isolamento social, pois
desde março milhões de crianças e jovens no Brasil
estão longe das salas de aula. No Estado de Goiás são
mais de 500 mil alunos nesta situação.

A pesquisa monitorou a u lização dos recursos
ﬁnanceiros voltados à educação, a distribuição de
alimentação escolar, a oferta de conteúdos a distância
para os estudantes e o planejamento para o período de
volta às aulas.
O levantamento iden ﬁcou as boas prá cas das
redes municipais e estaduais em todo Brasil que podem
servir de modelo para as demais localidades.
As informações foram coletadas por meio de
ques onários respondidos via e-mail e entrevistas com as
secretarias da educação por web conferência, envolvendo
26 tribunais de contas brasileiros.
A coordenação dos trabalhos no TCE de Goiás ﬁcou
a cargo da servidora Marcela de Mendonça Leão Jardim,
da Gerência de Fiscalização.

Veja alguns dos achados do
TCE-GO na Rede Estadual de
Ensino em Goiás:
· Distribuição de alimentos aos alunos e familiares
· Adesão ao programa de alimentação do Governo
Estadual com aporte diário individual em R$ 5,00 por
refeição por aluno
· Criação do NetEscola, um portal de conteúdo com
aulas e listas de a vidades para as séries do ensino
fundamental e ensino médio. Videoaulas por meio
de grupos de Whatsapp e redes sociais
· Impressão do material didá co para entrega na
casa do aluno, ou re radas na unidade escolar, ou em
comércios na região da ins tuição de ensino
· Aulas em vídeo transmi das ao vivo pela
Televisão Brasil Central (TBC) e pelas rádios Brasil
Central AM 1270 e RBC FM 90,1
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