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LEI Nº 226/2023, DE  28 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

 

INSTITUI O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO 

DO PIAUÍ, SOB RESPONSABILIDADE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO PIAUÍ – PI no uso das atribuições 

que lhe são conferidas da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de 

Juazeiro do Piauí, aprovou e eu sanciono a presente Lei:  

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Avaliação da Rede Municipal de Ensino de 

Juazeiro do Piauí, sob a Responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo 

de subsidiar a gestão nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional do Município, por 

meio da: 

I. implementação de avaliação dos ambientes de aprendizagem dedicados à Primeira 

Infância, nas unidades de educação infantil; 

II. consolidação da aplicação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil nas 

unidades de educação infantil; 

III. implementação de avaliações externas para mensuração do desempenho dos 

estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, nos diferentes 

componentes curriculares, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-

pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e às Unidades Educacionais informações que 

subsidiem: 

a) a orientação para os trabalhos desenvolvidos no Apoio Pedagógico e na recuperação 

contínua das unidades escolares; 

b) a política de formação continuada dos profissionais do magistério; 

c) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a aprimorá-

la; 

d) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento 

escolar, a formação dos professores e o estabelecimento de metas para o Projeto Político 

Pedagógico de cada unidade escolar. 

Art. 2º O Sistema de Avaliação da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro do Piauí 

abrange: 

I. todas as turmas de pré-escola da Educação Infantil; 

II. todas as turmas de Ensino Fundamental; 

III. as turmas das etapas I e V da Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 3º As avaliações acontecerão conforme segue: 
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I. A avaliação diagnóstica, doravante AVALIA DIAGNÓSTICA, ocorrerá no início, 

na metade e no final do ano letivo nas turmas de pré-escola e em todas as turmas do Ensino 

Fundamental. Nas turmas da Educação e Jovens e adultos a avaliação diagnóstica será aplicada 

apenas no início e no final do ano letivo. 

II. A avaliação das aprendizagens, doravante AVALIA JUÁ, ocorrerá anualmente nas 

turmas de Pré-escola (5 anos) e nas turmas de 2º, 5º e 9º Ensino Fundamental, e deverá atender 

às diretrizes pedagógicas vigentes e garantir o atendimento ao disposto na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) correspondente à educação infantil e aos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental; 

III. A aplicação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil ocorrerá 

bianualmente, de acordo com calendário específico a ser publicado pela Secretaria Municipal 

de Educação; 

Parágrafo primeiro: as turmas do Ensino Fundamental público-alvo da AVALIA JUÁ 

não participarão da avaliação final da AVALIA DIAGNÓSTICA a ser realizada no final de 

cada ano letivo. 

Parágrafo segundo: durante a aplicação da AVALIA JUA serão aplicados 

questionários com estudantes com objetivo de verificar o nível socioeconômico, participação 

da família e atividades pedagógicas, com os professores objetivando analisar a trajetória 

profissional, condições de trabalho, clima escolar, práticas pedagógicas e gestão democrática, 

e com os gestores escolares com a finalidade de analisar, além dos aspectos citados para os 

docentes, os de gestão financeira e de gestão pedagógica. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as unidades escolares, 

dará ampla divulgação dos resultados aos estudantes, familiares e educadores de cada unidade 

escolar. 

Art. 5º Os resultados da AVALIA JUÁ deverão ser utilizados, em conjunto com as 

avaliações internas realizadas pelos professores, como subsídios para o planejamento da ação 

docente com vistas à garantia das aprendizagens. 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Educação instituirá o Índice de Desenvolvimento 

da Educação de Juazeiro do Piauí - IDEJUÁ, com o objetivo de monitorar a evolução dos 

indicadores do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino. 

Art. 7º O IDEJUÁ será calculado e divulgado anualmente pela Secretaria Municipal 

de Educação, a partir dos dados sobre o desempenho dos estudantes, combinados com o fluxo 

escolar, conforme resultados da avaliação externa anual AVALIA JUÁ. 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação publicará em regulamento próprio a 

fórmula do Índice de Desenvolvimento da Educação de Juazeiro do Piauí - IDEJUÁ e as fontes 

de informação utilizadas para o seu cálculo. 

Art. 9º A Secretaria Municipal de Educação publicará anualmente portaria com as 

diretrizes estabelecendo, cronograma de aplicação e de publicação de resultados, bem como a 

definição dos critérios de premiação para escola, professores e alunos com melhor desempenho 

na AVALIA JUÁ.  
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Parágrafo único: As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário. 

Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sancionada, numerada, registrada e publicada no Gabinete do Prefeito Municipal de 

Juazeiro do Piauí (PI), sob o número 226 (duzentos e vinte e seis), aos 28 dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. 

 

 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí - PI. 

 

 

__________________________________________ 

José Wilson Pereira Gomes 

Prefeito Municipal 

Juazeiro do Piauí – PI 

 


