ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLATINA RECEBEM O PRÊMIO
ESCOLA QUE COLABORA
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O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), entregou, na manhã dessa terçafeira (03), o Prêmio Escola que Colabora, em solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.
No total, cinco escolas do município de Colatina foram contempladas com o prêmio, cujo objetivo é
reconhecer os bons resultados obtidos pelas unidades de ensino públicas na alfabetização dos
estudantes capixabas.
Duas escolas, que estão entre as com maiores notas entre 50 unidades de todo o estado, foram
contempladas com o maior prêmio, de R$ 70 mil reais. São elas: Emeief Professora Luiza Crema, de
Baunilha; e Emeief Professora Matilde Guerra Comério, de Santos Dumont.
Três escolas foram contempladas com auxílio de R$ 50 mil, para fortalecer as ações de ensino:
Emeief São Marcos, do bairro São Marcos; Emef Eugênio Meneghelli, no bairro Nossa Senhora
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Aparecida e Emef Dr. Raul Giuberti, em Maria das Graças.
Premiação
O Prêmio Escola que Colabora é destinado às escolas públicas que tenham obtido os melhores
resultados de aprendizagem, expressos pelo Índice de Resultado da Escola (IRE), calculado a partir
do resultado do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).
Os recursos devem ser utilizados, exclusivamente, tanto pelas escolas com maiores IRE quanto
pelas com menores IRE, em ações de fortalecimento da aprendizagem e melhoria dos indicadores
educacionais.
Além do repasse dos recursos, o Escola que Colabora visa promover ações colaborativas técnicopedagógicas entre as escolas. Cada escola premiada com R$ 70 mil fica responsável por
desenvolver, durante dois anos, ações de cooperação técnico-pedagógica com uma das escolas
com menor resultado de aprendizagem expresso pelo IRE.
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