
DECRETO nº 109, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a criação do
Sistema de Avaliação da
Educação de Caruaru (SAEC)

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco,no uso de suas
atribuições legais previstas no art.55, IV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma política curricular coerente e que
apoie a mitigação das lacunas de aprendizagem oriundas da pandemia da COVID-19 e da
interrupção das atividades escolares presenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma política de avaliação de
rendimento escolar em nível municipal, de forma articulada com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica-SAEB/MEC;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de garantir o padrão de qualidade do ensino
ministrado na rede municipal de Ensino de Caruaru;

CONSIDERANDO a importância em subsidiar o processo de tomada de decisões que
objetivem melhoria da administração do sistema educacional através de resultados avaliativos
cientificamente apurados;

CONSIDERANDO a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional
sobre o desempenho do sistema de ensino;

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, bem
como das Unidades Escolares obterem resultados imediatos para tomada de decisões, em seus
níveis de atuação; resolve:

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Avaliação da Educação de Caruaru, tendo como
objetivos:

I – implantar um sistema de avaliação de desempenho dos alunos da Educação Infantil e
do ensino fundamental do Município de Caruaru, que subsidie a Secretaria de Educação e
Esportes nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional;

II - compor, em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo Escolar, o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Caruaru – IDEC;

III – verificar o desempenho dos alunos nas séries da educação infantil e do ensino
fundamental, nos diferentes campos de experiência e componentes curriculares, de modo a
fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas, e às Unidades Escolares
informações que subsidiem:

a) a capacitação dos recursos humanos dos profissionais da educação;



b) o monitoramento da implementação do referencial curricular municipal alinhado à
BNCC, bem como a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a
aprimorá-la de forma constante;

c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar,
a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola e CMEI, em
especial a correção do fluxo escolar e a aquisição das aprendizagens essenciais definidas pelo
referencial curricular municipal.

Art. 2º O Sistema de Avaliação da Educação de Caruaru abrangerá todas as unidades
escolares da rede municipal:

I – todas as séries do ensino fundamental, nos seguintes componentes curriculares:
Português e Matemática, com ampliação futura para os demais componentes da Base Comum
do referencial curricular municipal;

II - a Pré- Escola (4 e 5 anos), na etapa da Educação Infantil, com ênfase nos campos de
experiências propostos pela Base Nacional Comum Curricular e dispostos no referencial
curricular municipal.

Art. 3º Competirá à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Caruaru a
coordenação geral do Sistema de Avaliação da Educação de Caruaru, promovendo a
integração das necessidades e demandas com a política educacional da Secretaria de Educaçã
e a articulação entre os vários órgãos envolvidos.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Caruaru o
gerenciamento do Sistema de Avaliação e a elaboração das instruções normativas que se
fizerem necessárias para o cumprimento do presente decreto.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 16 de setembro de 2021, 200º da Independência; 133º da
República.
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