MAPA DE
DIAGNÓSTICO
DE REGIME DE
COLABORAÇÃO
ESTADO-MUNICÍPIOS

O QUE É O MAPA E QUAL
A SUA FINALIDADE?

O Movimento Colabora trabalha pelo fortalecimento da governança e pela
expansão das ações cooperativas entre os entes federados em políticas
públicas de educação. Um dos nossos pilares de atuação é a produção
de conhecimento com o intuito de apoiar tecnicamente os gestores
públicos que pretendem aprimorar a cooperação federativa nas políticas
educacionais em seu território. É nesse sentido que divulgamos este
material, voltado para as equipes de secretarias estaduais de educação
responsáveis pela articulação com os municípios.
Este mapa visual tem o objetivo de dar clareza e transparência aos
fatores de sucesso do Regime de Colaboração Estado-Municípios,
seus componentes e estágios de maturidade. Ao visualizar os principais
elementos que constituem uma política colaborativa e compreender
em que etapa o estado se encontra, o gestor estadual consegue traçar
diretrizes e estratégias para avançar na governança federativa e nas
práticas colaborativas com os municípios.
Para obter um diagnóstico mais robusto e detalhado, com esquema
de pontuação e marcos de avanços em Regime de Colaboração para
a política educacional, recomendamos a aplicação da Ferramenta de
Autoavaliação de Regime de Colaboração, também disponível no site
movimentocolabora.org.br			

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Introdução

A ferramenta é fruto de trabalhos já realizados pelo Movimento
Colabora sobre o Regime de Colaboração entre estados e municípios.
Buscamos alternativas para apoiar e subsidiar os entes subnacionais
na compreensão sobre os pontos críticos de experiências de políticas
públicas em colaboração.
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DESENHO E
LEGITIMIDADE

Este fator de sucesso é o mais estruturante e, por conta disso, precede
os demais. Refere-se à construção da política colaborativa de acordo
com a realidade do estado, incluindo análise de viabilidade, adaptação
das estratégias, estudo das evidências e reputação dos líderes da política.
O planejamento deve contemplar elementos transversais e constitutivos
da política, tais como a coerência com o diagnóstico de viabilidade,
mapeamento de boas práticas, gerenciamento de riscos e cronograma
factível a longo prazo. Além disso, é importante que seja consolidada
uma repercussão positiva dos projetos colaborativos propostos pelo órgão
público. A atenção a esses elementos visa promover um plano robusto
e viável, garantindo assim uma política colaborativa exitosa.

COMPONENTES
LEGITIMIDADE DA GESTÃO

pÁg. 5

DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE

pág. 6

PLANEJAMENTO

pág. 7

UTILIZAÇÃO DE EVIDÊNCIAS

pág. 8
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Fator de Sucesso
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A partir do relacionamento
da secretaria com outros
atores relevantes locais (como
secretarias municipais, Undime
e prefeitos), qual a avaliação
da reputação da secretaria
considerando os projetos
colaborativos já realizados?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Sem histórico de
repercussão positiva em
projetos educacionais
colaborativos na secretaria
estadual de educação.

•

Publicações de
organizações e mídia

•

Comunicados do governo

•

Resultados de eleições

•

Pesquisa de opinião/
questionários

•

Opinião de atores políticos
em jornais e mídias

•

Estudos acadêmicos

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a gestão
da educação do estado

ESTÁGIO 2
Reputação da secretaria estadual e líderes
do Regime de Colaboração é neutra frente
às secretarias municipais e público amplo.
Há projetos em Regime de Colaboração,
mas sem reconhecimento de sucesso.

ESTÁGIO 3
Reputação da secretaria estadual
e líderes do Regime de Colaboração
é positiva frente às secretarias
municipais e público amplo, com
histórico positivo de projetos
colaborativos, mas ainda não há
regularidade ou comprovação.

ESTÁGIO 4
Reputação da secretaria
estadual e líderes do
Regime de Colaboração
é positiva e consolidada,
com histórico positivos de
projetos colaborativos, com
regularidade e comprovação.
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COMPONENTE: LEGITIMIDADE DA GESTÃO
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A secretaria realizou
diagnóstico de viabilidade
para a implementação
da política colaborativa?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Diagnóstico de
viabilidade ainda
não iniciado.

•

Projeto ou plano
de implementação

ESTÁGIO 2

•

Publicações de
organizações

Diagnóstico iniciado: a secretaria
iniciou estudos para analisar a viabilidade
da política colaborativa no estado.

•

Comunicados do governo

•

Estudos de viabilidade

•

Projeto da iniciativa

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 3
Diagnóstico em andamento:
a secretaria apresenta um
mapeamento parcial que
identifica alguns elementos
a serem considerados na
política colaborativa.
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COMPONENTE: DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE

ESTÁGIO 4
Diagnóstico realizado por completo,
identifica viabilidade técnica,
categorização das prioridades,
riscos técnicos e políticos e
possíveis contramedidas.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Planejamento
ainda não iniciado.

A secretaria conta com
um planejamento que considere
o diagnóstico de viabilidade?

•

Projeto ou plano
de implementação

ESTÁGIO 2

•

Comunicados do governo

Elaboração de planejamento
preliminar com base no diagnóstico
parcialmente realizado.

•

Estudos de viabilidade

•

Projeto da iniciativa

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 3
A partir do diagnóstico,
o planejamento foi
parcialmente concluído,
com plano de ação de
curto e médio prazo,
envolvendo atores
relevantes relacionados
à política colaborativa.

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

COMPONENTE: PLANEJAMENTO

ESTÁGIO 4
A partir do diagnóstico, o planejamento
foi concluído, com plano de ação
de longo prazo e aprimoramento
frequente de acordo com os resultados
e feedbacks da política.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A política colaborativa se
baseou em evidências do
próprio estado ou de outros
territórios que apresentam
experiências bem-sucedidas?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
O desenho da política
colaborativa não
considera evidências
de outros estados.

ESTÁGIO 2
O desenho da política colaborativa mapeou e
considerou as evidências de casos similares
(sejam elas dentro do próprio estado, seja de
outros territórios), incorporando elementos
das experiências bem-sucedidas.

ESTÁGIO 3
O desenho da política
colaborativa mapeou e
considerou as evidências de
casos similares (sejam elas
dentro do próprio estado,
sejam de outros territórios),
incorporando elementos das
experiências bem-sucedidas e
aprendizados da implementação.

ESTÁGIO 4

•

Estudos de viabilidade

•

Relatórios de casos
de sucesso

•

Referências de
boas práticas

•

Articulação com
outros estados
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COMPONENTE: UTILIZAÇÃO DE EVIDÊNCIAS

O desenho da política colaborativa
mapeou e considerou as evidências
de casos similares (sejam elas dentro
do próprio estado, sejam de outros
territórios), incorporando elementos
das experiências bem-sucedidas e
aprendizados da implementação,
com aprimoramento constante.
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COMPROMISSO
TÉCNICO E POLÍTICO

O sucesso de uma política em Regime de Colaboração requer o
envolvimento de atores com competência técnica, que conhecem os
desafios da educação e saibam atuar sobre eles. Só uma equipe de trabalho
altamente qualificada poderá construir junto aos representantes dos
municípios as ações que precisam ser realizadas em conjunto, em um real
exercício de cooperação. Dessa forma, uma política pública em Regime de
Colaboração exige um comprometimento das pessoas que fazem a educação
nos municípios e no estado.
O êxito também requer que a alta gestão do governo se comprometa
politicamente com a implementação da iniciativa e com os resultados
almejados, dando visibilidade à sua importância, reconhecendo esforços e
assegurando sua sustentabilidade na agenda pública. Dessa forma, implantar
uma política pública em Regime de Colaboração exige o comprometimento
das pessoas que fazem a educação nos municípios e no estado.

COMPONENTES
TECNICIDADE DAS EQUIPES

pág. 10

COMPROMISSO POLÍTICO

pág. 11

INSTITUCIONALIZAÇÃO

pág. 12
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Fator de Sucesso
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A secretaria recrutou e/ou alocou
equipes técnicas qualificadas
para a implementação da
política colaborativa?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
A secretaria não recrutou e/
ou alocou equipe técnica para
o cumprimento das iniciativas
da política colaborativa.

•

Projeto ou plano
de implementação

ESTÁGIO 2

•

Comunicados do governo

A secretaria recrutou e/ou alocou
equipe, porém sem requisitos
técnicos e profissionais definidos
para o cumprimento das
iniciativas da política colaborativa.

•

Editais de processos
seletivos

•

Estudos de viabilidade

•

Projeto do programa

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 3
A secretaria recrutou e/
ou alocou equipe técnica,
com requisitos técnicos
e profissionais definidos
para o cumprimento
das iniciativas da
política colaborativa.
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COMPONENTE: TECNICIDADE DAS EQUIPES

ESTÁGIO 4
Todas as equipes da Secretaria, envolvidas
direta ou indiretamente na política colaborativa,
contemplam os requisitos técnicos (incluindo
capacidade de articulação) estabelecidos como
necessários para implementação das ações.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Há compromisso técnico-político
do governo do estado com a
política colaborativa, inclusive no
engajamento de seus municípios?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Nenhum ou baixo
envolvimento da chefia do
poder executivo estadual e/
ou da secretaria de estado
na política colaborativa.

ESTÁGIO 2
Envolvimento parcial da chefia
do poder executivo estadual
e/ou da secretaria de estado,
com partipação ainda pouco
expressiva na política colaborativa,
e baixo nível de diálogo e
engajamento dos municípios.

ESTÁGIO 3
Envolvimento pleno da chefia
do poder executivo estadual
e da secretaria de estado,
a política colaborativa é
prioridade na agenda de
governo e engajamento de
alguns municípios.

•

Plano/projeto/lei
do programa

•

Discursos de políticos

•

Declarações de
partidos políticos

•

Comunicados de imprensa

•

Debates parlamentares

•

Portarias ou leis
publicadas

•

Termo de parceria
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COMPONENTE: COMPROMISSO POLÍTICO

ESTÁGIO 4
Envolvimento pleno da chefia do poder
executivo estadual e da secretaria de
estado, a política colaborativa é prioridade
na agenda dos governos estadual e
municipais, com engajamento da maioria
dos municípios (80%).
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Foram elaboradas e aprovadas
normativas (leis, decretos e
portarias) para institucionalizar
a política colaborativa?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Sem intenção ou plano de ação
para a elaboração de
normativas para institucionalizar
a política colaborativa.

ESTÁGIO 2
Elaboração das normativas necessárias
para a institucionalização da política
colaborativa e diálogo com as
representações locais para estruturar
o termo de parceria com os municípios.

ESTÁGIO 3
Normativas necessárias
aprovadas pelo governo do
estado (decreto ou portaria
que institui a política
colaborativa) e termo de
parceria assinado por
parte dos municípios.

•

Plano/projeto/lei
do programa

•

Discursos de políticos

•

Comunicados de imprensa

•

Debates parlamentares

•

Portarias ou leis
publicadas

•

Termos de parceria
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COMPONENTE: INSTITUCIONALIZAÇÃO

ESTÁGIO 4
Normativas necessárias (decreto ou
portaria que institui a política colaborativa)
e complementares (detalhamento dos
objetivos da política, desenho institucional
e instrumentos colaborativos) aprovadas
pelo governo do estado. Termo de parceria
assinado pela maioria dos municípios (90%).
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FORTALECIMENTO
DA APRENDIZAGEM

Este aspecto representa aquele que deve ser o objetivo de toda política
pública educacional: a aprendizagem dos alunos. É em torno dele, portanto,
que se organizam os demais fatores de sucesso, referentes a questões
técnico-políticas ou gerenciais. Uma boa política em Regime de Colaboração
deve assegurar a qualidade e a articulação entre os insumos pedagógicos
(currículo, materiais didáticos, formação, monitoramento e avaliação) e
avaliar sua efetividade à luz dos resultados educacionais de todo o território,
compreendendo-os como responsabilidade de todos. O aluno é visto aqui
como cidadão do território em que vive, não da rede em que estuda.
É, portanto, em torno da dimensão pedagógica que o Regime de Colaboração
deve se constituir, buscando gerar as condições adequadas (humanas, legais,
logísticas, materiais, institucionais e financeiras) para a aprendizagem.
Ela deve ser a organizadora de uma pauta comum para a interlocução entre
os entes e para a tomada de decisão, sempre de forma autônoma e
colaborativa entre estado e municípios.

COMPONENTES
EIXO CURRÍCULO

pÁg. 14

EIXO FORMAÇÃO

pág. 15

EIXO AVALIAÇÃO

pág. 16

EIXO ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E GESTÃO

pág. 17

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Fator de Sucesso

13

GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A política colaborativa estabelece
formas de colaboração por
meio do currículo?
Formas de colaboração possíveis
neste componente: currículo,
propostas pedagógicas para ensino
regular e modalidades, programas
de alfabetização, material didático,
adaptação para oferta de ensino
híbrido/remoto.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há ações pedagógicas
para o currículo em
Regime de Colaboração.

ESTÁGIO 2
Para além das ações de
implementação da BNCC, há
execução de ações pedagógicas
pontuais desenhadas em Regime
de Colaboração com os municípios.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Análise de viabilidade

•

Estudos técnicos
de educação

•

Comunicados e discursos
do governo

•

Legislação correspondente

•

Publicações de
organizações

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 3
Há planejamento e execução
de ações em Regime
de Colaboração com os
municípios que integram
a política colaborativa.

ESTÁGIO 4
Há pactuação, planejamento e execução
de ações em Regime de Colaboração
com os municípios, que ocorrem de
forma sistêmica e estão consolidadas
no âmbito da política colaborativa.
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COMPONENTE: EIXO CURRÍCULO
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A política colaborativa estabelece
formação, para docentes
e gestores, em Regime
de Colaboração?
Este componente inclui temas
como: frequência, coerência
com a política local, foco na
aprendizagem, metodologias ativas.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há formação em
Regime de Colaboração
para docentes e gestores.

ESTÁGIO 2
A formação ofertada pelo estado atende
aos professores das redes municipais
de ensino, contudo não foi estabelecida
em Regime de Colaboração.

ESTÁGIO 3
A formação coordenada
pelo estado atende aos
professores das redes
municipais de ensino. O
planejamento, cronograma e
conteúdo foram trabalhados
em Regime de Colaboração
com os municípios.

ESTÁGIO 4
A formação coordenada pelo estado atende aos
professores das redes municipais de ensino.
O planejamento, cronograma e conteúdo foram
trabalhados em Regime de Colaboração com
os municípios. A secretaria de estado promove,
frequentemente, o intercâmbio de melhores
práticas e há aprimoramento constante das
formações conforme avaliações e feedbacks
dos professores e gestores.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Análise de viabilidade

•

Estudos técnicos
de educação

•

Resultados das avaliações

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

•

Pesquisa de opinião/
questionários
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COMPONENTE: EIXO FORMAÇÃO
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A política colaborativa estabelece
avaliação de aprendizagem,
em Regime de Colaboração,
com critérios padronizados,
periodicidade asssertiva,
engajamento dos municípos e
plano de ação para resultados?
Formas de colaboração possíveis
nesse componente: avaliação
diagnóstica, avaliação de
aprendizagem, avaliação externa,
monitoramento de programas
de intervenção pedagógica.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há avaliação de
aprendizagem realizada
em Regime de Colaboração.

ESTÁGIO 3
A política estabelece e
realiza avaliação com
critérios padronizados,
em nível estadual,
atrelado ao calendário
escolar, com alguma
participação dos
municípios, os resultados
são amplamente
divulgados com
periodicidade frequente
e são contemplados no
planejamento da política
educacional colaborativa.

ESTÁGIO 2
A política estabelece e realiza avaliação com
critérios padronizados, em nível estadual, com
alguma participação de municípios, tendo seus
resultados divulgados com certa periodicidade
sem estar atrelado ao calendário escolar.

ESTÁGIO 4
A política estabelece e realiza avaliação com
critérios padronizados, em nível estadual, atrelado
ao calendário escolar, com participação da
ampla maioria dos municípios. Os resultados
são amplamente divulgados com periodicidade
frequente, estão contemplados no planejamento
da política educacional colaborativa e são
utlizados para realização de intervenções
pedagógicas por parte dos gestores e professores.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Cronograma e planos
pedagógicos

•

Análise de viabilidade

•

Estudos técnicos
de educação

•

Resultados das avaliações

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

•

Pesquisa de opinião/
questionários
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COMPONENTE: EIXO AVALIAÇÃO
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A política colaborativa estabelece
formas de colaboração por
meio do currículo?
Formas de colaboração possíveis
neste componente: referencial
curricular, currículo, propostas
pedagógicas para ensino regular
e modalidades, programas de
alfabetização, material didático,
adaptação para oferta de ensino
híbrido/remoto.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há ações para o
fortalecimento da aprendizagem
em Regime de Colaboração.

ESTÁGIO 2

ESTÁGIO 3
Há planejamento e
execução de ações
variadas de apoio técnico
aos municípios em
Regime de Colaboração
(contemplando os
municípios desde a
pactuação, planejamento
e atuação) voltadas
ao fortalecimento
da aprendizagem.

Há ações pontuais realizadas
em Regime de Colaboração ou
de apoio às redes municipais
com foco no fortalecimento
da aprendizagem.

ESTÁGIO 4
Há planejamento e execução de
programas institucionalizados de
apoio aos municípios, elaborados em
Regime de Colaboração (contemplando
os municípios desde a pactuação,
planejamento e atuação) voltadas
ao fortalecimento da aprendizagem.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Cronograma e planos
pedagógicos

•

Análise de viabilidade

•

Estudos técnicos
de educação

•

Resultados das avaliações

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

•

Pesquisa de opinião/
questionários

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO

Programas realizados em Regime de Colaboração devem vir acompanhados
de processos de monitoramento e de avaliação que possam, de um lado,
subsidiar a gestão daquela política e, de outro, criar parâmetros para que
sua efetividade seja avaliada, tanto pelo poder público como pela sociedade.
Para isso, indicadores são fundamentais. Sem um sistema que permita
uma análise objetiva dos resultados, a política perde credibilidade, deixa
de criar condições para que possa ser acompanhada e compromete suas
possibilidades de aprimoramento e/ou continuidade.
Para o funcionamento dos aspectos operacionais – logística, fluxos de
trabalho, comunicação – os indicadores deverão expor eventuais obstáculos
e dificuldades para que sejam feitos os ajustes de processos ao longo da
implementação. É fundamental que o monitoramento e a avaliação gerem
conhecimento e aprendizagem sobre todo o processo de produção e
implementação da política, indo além da aferição dos resultados e gerando
uma visão crítica sobre os acertos e erros.

COMPONENTES
SISTEMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

pág. 19

MONITORAMENTO DA POLÍTICA

pág. 20

METAS E INDICADORES

pág. 21

ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS

pág. 22
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Há sistemas informatizados
e interligados de gestão da
educação entre as redes
municipais e estadual para
uso frequente das equipes?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
O sistema de gestão do estado
não é integrado com o sistema
de gestão dos municípios.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Cronograma e planos
pedagógicos

•

Resultados das avaliações

ESTÁGIO 3

•

Avaliações do programa

O sistema de gestão do
estado é padronizado
e integrado com o dos
municípios, abrange
os dados básicos
de educação para
monitoramento da
política educacional em
Regime de Colaboração.

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 2
O sistema de gestão do estado é
integrado com o dos municípios,
contemplando dados de parte
das redes municipais de ensino.

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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ESTÁGIO 4
O sistema de gestão do estado é
padronizado e integrado com as
redes municipais de ensino, utilizado
frequentemente, abrange os dados
necessários de educação para
monitoramento da política educacional
em Regime de Colaboração.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A implementação da política
colaborativa é monitorado
de forma estruturada?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Acompanhamento informal e
pontual das ações da política
colaborativa, sem sistema
ou estrutura específicos.

ESTÁGIO 3
Sistema de
monitoramento
implementado, que
institui fluxos de
acompanhamento com
uma rotina estruturada,
periódica e acessível
aos implementadores
da política.

ESTÁGIO 2
Acompanhamento com algumas
rotinas sistematizadas das ações
(mesmo que não digital), a partir
do fluxo de comunicação já
estabelecido entre as equipes da
política educacional colaborativa.

ESTÁGIO 4
Sistema de monitoramento implementado,
que institui fluxos de acompanhamento
com uma rotina estruturada, periódica e
acessível aos implementadores da política,
com alta taxa de utilização e rituais de
aprimoramento definidos com base em
indicadores de processos e feedbacks.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Cronograma e planos
pedagógicos

•

Resultados das avaliações

•

Avaliações do programa

•

Pesquisas e questionários
com os profissionais
de educação

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
As metas e indicadores da
política pública foram construídos
em Regime de Colaboração?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
A política apresenta apenas
uma ambição ou objetivo
geral (Ex.: “100% crianças
alfabetizadas na idade
certa”), não tem metas ou
indicadores definidos.

ESTÁGIO 2
A política apresenta metas
e indicadores estaduais,
estabelecendo resultados
esperados. Contudo, não foram
pactuados com os municípios.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Resultados das avaliações

•

Avaliações do programa

•

Pesquisas e questionários
com os profissionais
de educação

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

ESTÁGIO 3
A política apresenta
metas e indicadores
para o território,
pactuados com
os municípios. Há
estabelecimento de
resultados esperados,
prazos para
atingimento em nível
municipal e estadual.

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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ESTÁGIO 4
A política apresenta metas e indicadores
para o território, pactuados com os
municípios. Há estabelecimento de
resultados esperados, prazos para
atingimento a nível de escola e realiza-se
ajustes periódicos das metas.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
O monitoramento e análise
dos principais dados da política
colaborativa são acessíveis
às equipes, comunicados de
forma transparente e utilizados
para tomada de decisão?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há análise de dados
da política colaborativa,
tampouco transparência ou
comunicação às equipes.

ESTÁGIO 2
Há monitoramento e análise
dos dados básicos relevantes
para a política colaborativa e
são acessíveis às equipes.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Resultados das avaliações

•

Avaliações do programa

•

Planos e relatórios de
monitoramento do projeto

•

Comunicações de
resultados do programa

ESTÁGIO 3
Há uma rotina com a
equipe para monitoramento
e análise dos dados da
política colaborativa, com
comunicação transparente,
didática e acesso fácil para
as secretarias estadual e
municipais da política pública.

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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ESTÁGIO 4
Há uma rotina constante de análise,
monitoramento e utilização dos dados da
política colaborativa no (re)planejamento.
Comunicação transparente, didática,
acesso fácil e frequente para todos
os atores envolvidos das secretarias
estadual e municipais.
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COOPERAÇÃO
E INCENTIVOS

No Regime de Colaboração com foco na equidade, quem tem melhores
condições colabora e ajuda quem tem menos, para que todos avancem.
Para estimular essa colaboração, o estado pode criar mecanismos que
favoreçam a troca de experiências e conhecimentos entre os municípios,
fortalecendo uma cultura de aprendizagem cooperativa. É importante
também planejar e implementar mecanismos de incentivos à adesão
e à execução da política. Um caminho possível passa pela utilização de
indicadores de resultados apropriados para a distribuição de recursos
(financeiros e gerenciais), conforme a performance dos participantes.
Outro, mais simples e natural ao Regime de Colaboração, é a visibilidade
dada aos municípios que participam da política – visibilidade essa que
pode ser reforçada por meio de eventos, da distribuição de materiais
e de outras estratégias de divulgação.

COMPONENTES
INCENTIVOS PARA COMPROMETIMENTO POLÍTICO

pág. 24

INCENTIVOS PARA ATORES DA IMPLEMENTAÇÃO

pág. 25
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COOPERAÇÃO ENTRE REDES EM OUTRAS PRÁTICAS pág. 26
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Os mecanismos de incentivo
para os municípios são
atraentes, coerentes,
comunicados e pautados por
regras institucionalizadas?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há mecanismos
de incentivo para
os municípios.

ESTÁGIO 2
Com base em evidências,
há a definição de
mecanismo(s) de incentivo,
atrelados ao desempenho
dos municípios na política
colaborativa, preservando
a autonomia municipal.

ESTÁGIO 3
Com base em evidências, há a
definição e a institucionalização
de mecanismos de incentivo,
devidamente comunicados e
balizados conforme os resultados
de cada município na política
colaborativa, preservando a
autonomia municipal.

ESTÁGIO 4
Há consolidação de
mecanismos de incentivo,
com ampla comunicação,
compreensão e engajamento
dos atores e canais abertos
para aprimoramento.

•

Publicações de
organizações

•

Avaliações do programa

•

Plano de implementação
e metodologia

•

Publicações de auditorias
e inquéritos parlamentares

•

Portarias e leis
do programa

•

Comunicados de imprensa

•

Questionários e pesquisas
com os prefeitos

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Os mecanismos de incentivo
e reconhecimento para os
implementadores da política
são atraentes, coerentes,
comunicados e pautados por
regras institucionalizadas?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há mecanismos
de incentivo e
reconhecimento para
os implementadores
da política.

ESTÁGIO 2
Os atores implementadores foram
mapeados e há um desenho dos
mecanismos de incentivo, incluindo
a análise de sua viabilidade.

ESTÁGIO 3
Os mecanismos
de incentivo foram
institucionalizados,
todos os atores chave
da implementação foram
contemplados e houve o
reconhecimento das metas
atingidas (ex. prêmio).

ESTÁGIO 4
Os mecanismos de incentivo
institucionalizados estão consolidados
e são amplamente comunicados e
contam com engajamento de todos
o atores e com canais abertos
de aprimoramento, conforme
reconhecimento das metas atingidas.

•

Publicações de
organizações

•

Avaliações do programa

•

Plano de implementação
e metodologia

•

Publicações de auditorias
e inquéritos parlamentares

•

Portarias e leis
do programa

•

Comunicados de imprensa

•

Questionários e pesquisas
com os atores de
implementação

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Há cooperação entre as redes
de ensino estadual e municipais
em aspectos de gestão?
Ações a serem analisadas:
alinhamento de calendário
escolar, transporte escolar,
permuta/cessão de servidores,
permuta/cessão de prédios e
equipamentos, municipalização,
matrícula unificada, inspeção
escolar, regionalização,
promoção de conectividade,
parceria para compras públicas.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há cooperação
entre as redes
de ensino.

•

Publicações de
organizações

ESTÁGIO 2

•

Avaliações do programa

Há iniciativas colaborativas pontuais
na maior parte dos municípios, sem
um plano de cooperação estabelecido
entre as redes de ensino.

•

Projeto do programa e
Plano de implementação
e metodologia

•

Portarias e leis
do programa

•

Comunicados de imprensa

•

Questionários e pesquisas
com os atores de
implementação

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa

•

Manifestações de partes
interessadas

•

Planos e estratégias
de consulta

•

Publicação dos resultados
das consultas

•

Reuniões de alinhamento

•

Publicações de auditorias
e inquéritos parlamentares

ESTÁGIO 3
Há mecanismos de
cooperação devidamente
implementados, que
fomentam as iniciativas
colaborativas entre as
redes de ensino, com vistas
à sua institucionalização
e continuidade.

ESTÁGIO 4
Há mecanismos de cooperação
institucionalizados,
comunicados e com o
engajamento de todos
os atores, com canais abertos
de feedback e aprimoramentos.
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GOVERNANÇA
PARTICIPATIVA

A governança estruturada e participativa define os atores estratégicos e as
formas de interação entre eles e em torno de propósitos comuns, pautados
pela garantia da aprendizagem dos alunos. Essa governança tem um
papel importante para garantir que a política em Regime de Colaboração
contemple os diversos participantes do processo e que o fluxo de tomada
de decisões seja eficiente e legítimo. Isso porque uma governança pactuada
e estruturada – com clara divisão de responsabilidades e embasada em
critérios claros – oferece agilidade, transparência, segurança e melhor
circulação de informações entre redes facilitando os processos decisórios.

COMPONENTES
EQUIPES DEDICADAS

pág. 28

GESTÃO EM CASCATA

pág. 29

FLEXIBILIDADE DA GESTÃO

pág. 30

COMPOSIÇÃO

pág. 31
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Há instâncias de governança
participativa que promovam
alinhamento e participação
contínuos dos atores?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há instâncias
de governança
participativa.

ESTÁGIO 2
Há instâncias de governança
participativa para alinhamento
entre os atores, contudo não
estão formalizadas.

ESTÁGIO 3
Há instâncias de governança
participativa institucionalizadas,
contudo as atribuições/
competências de cada ator
ainda não estão bem-definidas.

ESTÁGIO 4

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Análise de viabilidade

•

Estudos técnicos
de educação

•

Planos/portaria
de governança

•

Publicações de
processos seletivos

•

Pesquisa de opinião/
questionários

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
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Há instâncias de governança
participativa institucionalizadas,
com atribuições/competências
de cada ator bem-definidas e
em pleno funcionamento.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Houve adaptação ou criação
de mecanismos para a
viabilidade da gestão entre
os atores dos diferentes níveis
de implementação (estadualregional-municipal-escola)?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há fluxos de
governança definidos entre
os atores de diferentes
níveis de implementação.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Manifestações de
partes interessadas

•

Reuniões de alinhamento

•

Planos e estratégias
de consulta

ESTÁGIO 4

•

Planos de governança

Os fluxos de governança estão inseridos
num plano estruturado e abrangente,
consolidados, periodicamente
ajustados, com comunicação ampla,
envolvendo atores implementadores
e não implementadores, garantindo a
troca de informações e participação dos
atores relevantes em todas as etapas de
implementação da política colaborativa.

•

Publicações de processos
seletivos

•

Pesquisa de opinião/
questionários

ESTÁGIO 2
Os fluxos de governança estão desenhados
e ocorrem esporadicamente, a fim de garantir
troca de informações e participação dos
atores relevantes em todas as etapas de
implementação da política colaborativa.

ESTÁGIO 3
Os fluxos de governança
estão inseridos num plano
estruturado e abrangente,
envolvendo atores
implementadores e não
implementadores, garantindo
a troca de informações e
participação dos atores
relevantes em todas as
etapas de implementação
da política colaborativa.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A gestão da política colaborativa
define mecanismos de
flexiblização de processos
assegurando a autonomia
dos atores?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há mecanismos de
adaptação ou flexibilidade
no modo de gestão da
política colaborativa.

ESTÁGIO 2
Há mecanismos de adaptação
ou flexibilidade informais no
modo de gestão e nos processos
da política colaborativa.

ESTÁGIO 3
Há mecanismos de
adaptação ou flexibilidade
definidos nas tomadas
de decisão e execução
de processos rotineiros
exigidos pela política de
Regime de Colaboração
dentro ou entre secretarias.

ESTÁGIO 4
Há mecanismos de adaptação
ou flexibilidade definidos e
institucionalizados, com rituais de
aprimoramento dos processos e
diretrizes com base nos indicadores
de processo e/ou nos feedbacks
dos atores envolvidos.

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Manifestações de
partes interessadas

•

Reuniões de alinhamento

•

Planos e estratégias
de consulta

•

Planos de governança

•

Publicações de processos
seletivos

•

Pesquisa de opinião/
questionários

MAPA DE DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

COMPONENTE: FLEXIBILIDADE DA GESTÃO

30

GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Os atores envolvidos garantem
representatividade, segurança
jurídica das decisões e aporte
técnico de áreas relevantes?
Exemplos: rede estadual, redes
municipais de diferentes regiões,
entidades municipalistas,
conselhos, fóruns, sindicatos,
Fazenda, Saúde, Assistência
Social, Proteção da Infância
e Adolescência.

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há governança
estabelecida,
consequentemente não
há representatividade.

ESTÁGIO 2
Há uma governança estabelecida, com
representação federativa, que se reúne
esporadicamente e realiza a pactuação
de temas educacionais entre rede
estadual e redes municipais somente.

ESTÁGIO 3
Há uma governança
estabelecida, com
representação plural
(federativa, jurídica, técnica
etc.), que tem uma agenda
comum e realiza a pactuação
de temas educacionais
envolvendo atores diversos.

•

Publicações de
organizações

•

Publicações na imprensa

•

Plano de implementação
e metodologia

•

Pesquisa de opinião/
questionários

•

Artigos/estudos de caso/
relatórios sobre a iniciativa
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ESTÁGIO 4
Há uma governança consolidada,
que pactua uma agenda comum
e garante representatividade,
segurança jurídica, governança
multinível e intersetorial.
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ENGAJAMENTO
PELO DIÁLOGO

O diálogo é condição necessária para os demais fatores de sucesso,
é o que estabelece a conexão entre eles. De nada adianta uma governança
instituída em portaria ou mecanismos de monitoramento e avaliação
bem desenhados, se no dia-a-dia da política pública falta diálogo entre os
diferentes entes federados e os profissionais envolvidos na implementação
da política, e não se constrói uma relação horizontal entre eles.
É essencial promover uma cultura de diálogo e pactuação em todas as
instâncias do processo de elaboração e desenvolvimento da política,
envolvendo as equipes do estado e dos municípios desde o planejamento
das ações, criando canais de comunicação para a ampliação do engajamento
e o aprimoramento contínuo da participação de todos os atores.

COMPONENTES
PLANO DE COMUNICAÇÃO

pág. 33

PARTICIPAÇÃO DOS ATORES INTERESSADOS

pág. 34

TRANSPARÊNCIA

pág. 35
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há publicização
das ações.

Há ampla publicização
das ações em Regime de
Colaboração para atores
não implementadores?

ESTÁGIO 2
Há ações pontuais de publicização
comunicando apenas os principais
marcos da política colaborativa.

ESTÁGIO 3
Há estratégias de
publicização definidas
para os principais
marcos da política
alcançando a maior parte
dos atores relevantes.

ESTÁGIO 4

•

Projeto ou plano
de implementação

•

Plano/projeto do programa

•

Manifestações de
partes interessadas

•

Publicações na imprensa

•

Planos e estratégias
de consulta

•

Publicação dos resultados
das consultas

•

Submissões de grupos
de lobby ou associações
de indústrias
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Há uma estratégia de ampla
publicização da política colaborativa
com constante divulgação das ações
e resultados e vinculada ao plano de
comunicação da secretaria de estado.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
Há canais de comunicação
institucionalizados ou estruturados
entre os diferentes atores, com
sua participação no planejamento
e na implementação da política?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há canais de comunicação
institucionalizados ou estruturados
que estimulem a participação de atores
interessados na construção e na
implementação da política colaborativa.

•

Manifestações de
partes interessadas

•

Planos e estratégias
de consulta

•

Publicação dos resultados
das consultas

•

Submissões de grupos
de lobby ou associações
de indústrias

•

Portaria de governança
do programa

ESTÁGIO 4

•

Reuniões de alinhamento

Há canais de comunicação
institucionalizados com o envolvimento
de outros atores nos momentos de
planejamento e implementação da política.
Ex: universidades, lideranças educacionais
locais, terceiro setor local, etc.

•

Publicações de auditorias
e inquéritos parlamentares

ESTÁGIO 2
Há poucos canais estruturados
para estimular a participação
dos atores interessados na
construção e na implementação
das políticas colaborativas.

ESTÁGIO 3
Há canais de
comunicação abertos e
constantes entre atores
interessados e público
para ouvir e captar
feedbacks e sugestões
de melhorias das
políticas colaborativas.
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GRAU DE MATURIDADE

PERGUNTA
A comunicação é transparente
e conta com apoio de diversos
atores que compreendem a
política colaborativa?

POSSÍVEIS FONTES
DE INFORMAÇÃO

ESTÁGIO 1
Não há transparência para
o público amplo das ações
de colaboração entre
secretaria estadual, suas
regionais e os municípios.

ESTÁGIO 2
Há comunicados que conferem
alguma transparência na
divulgação dos resultados da
política colaborativa, direcionados
à secretaria estadual, às regionais
e às secretarias municipais.

•

Manifestações de
partes interessadas

•

Planos e estratégias
de consulta

•

Publicação dos resultados
das consultas

•

Publicações da imprensa

•

Questionários e pesquisas
com os atores

•

Artigos/estudos sobre
a iniciativa

ESTÁGIO 3
Há ampla transparência
na comunicação da
elaboração, execução
e resultados da política
colaborativa para atores
não implementadores.
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COMPONENTE: TRANSPARÊNCIA

ESTÁGIO 4
Há ampla transparência na
comunicação da elaboração, execução
e resultados da política colaborativa
para atores não implementadores, com
frequência na prestação de contas.
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Prezado gestor(a) educacional,
Agradecemos por acessar este material e pela atenção e confiança. Gostaríamos de convidá-lo(a) para um momento de reflexão no sentido de melhor aproveitar
o Mapa de Diagnóstico de Regime de Colaboração como insumo para tomada de decisões na secretaria de estado de educação. Sugerimos os seguintes passos:
1. Para analisar cada fator de sucesso é altamente recomendável que você reúna sua equipe para esta atividade. Principalmente aqueles que estão diretamente
envolvidos no cotidiano das ações educacionais colaborativas em seu estado. Caso seu estado ainda não apresente alguma política colaborativa, não se
preocupe. Este mapa será muito útil como ponto de partida nessa discussão, e com certeza os profissionais da equipe poderão auxiliar nesta reflexão!
2. Todos os fatores de sucesso são igualmente necessários para a efetivação da política educacional em Regime de Colaboração. Cada um deles é formado
por diferentes componentes que devem evoluir para que o fator de sucesso avance como um todo. Nesse sentido, é importante dar atenção aos
componentes que ainda se encontram em estágios iniciais, impedindo o avanço do fator de sucesso a um maior grau de maturidade.
3. Ao analisar cada fator de sucesso e seus componentes assegure-se de ter papel e caneta na mão ou então um computador ou celular por perto.
Assim você e sua equipe podem ir registrando em qual estágio vocês se encontram. Ao final será possível ter uma visualização completa acerca
do momento em que seu estado se encontra quando o assunto é Regime de Colaboração.
4. Use e abuse das fontes de informação! Elas são fundamentais para orientá-los na averiguação do nível de maturidade de cada componente, indicando
que documentos e referências podem embasar a autoavaliação.
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MENSAGEM FINAL

5. Com os resultados em mãos, proponha momentos específicos de análise de cada fator de sucesso com sua equipe, refletindo sobre quais serão os próximos
passos para alcançar o próximo estágio em cada elemento rumo à consolidação da política colaborativa.
Desejamos a todos bons resultados!
Movimento Colabora Educação
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