
 
Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a 
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar 
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem 
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.  
 

O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio 

do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para 

isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail 

municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017. 

 

Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61) 
2101-6605. 
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
  
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO 
 
NOME:  São Bento do Una 

UF: Pernambuco 

SITE OFICIAL: www.saobentodouna.pe.gov.br  
educacao.saobentodouna.pe.go.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Programa Estou Presente Professor 
  
OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Promover ações em parceria com a escola para a redução da evasão e baixa 
frequencia escola. Fimar ações articuladas com as demais secretarias municipais,  
Igrejas, Ministério Público, Conselho Tutelar e Conselho da Crianaça e do 
Adolescente, com o propósito de garantir assistência às famílias dos estudantes com 
baixa frequência e/ou evadidos, bem como, àqueles que se encontram em situação 
de vunerabilidade. 
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PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:    01 de janeiro de 2012 

CONCLUSÃO: Em andamento, tempo interminado. 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
Identificar os estudantes com baixa frequência e/ou evadidos; Pontuar os motivos da 
barixa frequência e/ou evasão escolar; Resgatar os estudantes ao convívio da 
escola; Encaminhar aos órgãos e instituição  competentes os estudantes e/ou 
famílias necessitadas de assitência; Acompanhar o atendimento visando a solução 
do(s) problema(s) pontuado(s). Apartir da contatação da ausência do estudante o 
prcedimento deve ter uma duração de trinta dias para  o resgate, do mesmo, ao 
comvívio escolar. 
 
RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
A ausência do estudante em sala de aula retarda o processo de aprendizagem 
promovendo constantes reprovações e o número de adolescentes e jovens com 
distorção idade/série. No ano de 2011 o índice de abandono escolar foi de 3,5% e 
em 2016 de 0,82%, já a taxa de reprovação foi de 14,3% em 2011 e de 9,7% em 
2016. Os dasafios se deve ao fato de o município apresentar uma extenção territorial 
716 km² e um total de aproximadamento de dez mil estudantes para o monitoramento 
dessa frequência. Além, de, em muitos casos, o problena estar na desestruração 
familiar. 
 
 
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Com diminuição das faltas dos estudantes à sala de aula e a redução do abandono 
escolar, os estudantes vão apresentar melhor rendimento na prendizagem, com 
melhor rendimento, a reprovação e reduzida, assim como, a distorção idade/série, 
melhorando os indicadores do Município, como podemos ver nos dados a seguir: No 
ano de 2011 o índice de abandono escolar foi de 3,5% e em 2016 de 0,82%, já a 
taxa de reprovação foi de 14,3% em 2011 e de 9,7% em 2016.      
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
O Programa Estou Presente Professor é uma iniciativa que veio agregar novos 
elementos para melhoraria da prática, já trabalhada no Município desde o ano de 
2005 com o Projeto VOLTEI. Os elementos agregados foram: Ampliação das 
parcerias, antes Eescolas, Ministério Público e Conselho Tutelar, agregando as 



 

demais Secretarias Municipais, ONGs e Igrejas numa transversalidade e integraçao 
que envolve as demais áreas setoriasais do governo bem como sociedade civil e  
poderes constituidos. 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
   Porque traduz a preocupação de um governo em inovar e aprimorar iniciativas que 
busquem unir forças para combater a infrequência e o abandono escolar, situações 
que muito tem prejudicado  a juventude e impedido o avanço dos indicadores 
municipais. Bem como, garantir assistência às famílias dos estudantes com baixa 
frequência e/ou evadidos, tambem àqueles que se encontram em situação de 
vunerabilidade.  
O medelo do Progrma pode, perfeitamente, ser multiplicado para outro Municíopios, 
já que o mesmo tem uma metodologia que se aplica a qualquer situação de 
infrequência ou abandono escola,      
 
 
COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA? 
Atrevés da secretária municipal de educação.    
  
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO 
 
NOME: Débora Luzinete de Almeida Severo 

E-MAIL: deboralasevero@gmail.com 

 
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Anilda Pereira de Andrade Soares 

E-MAIL: anilda.sbu@gmail.com 

 


