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O objetivo do trabalho é analisar o Programa de Avaliação da Educação Básica do
Espírito Santo (PAEBES), das instituições que compõem a rede estadual de
educação básica, nos municípios da superintendência regional de Cachoeiro de
Itapemirim. Esta é formada pelos municípios de: Cachoeiro de Itapemirim, Castelo,
Iconha, Vargem Alta, Muqui, Atílio Viváqua, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul,
Presidente Kenedy, Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Marataízes. A partir disso, o
projeto busca discutir como o PAEBES é interpretado pelos profissionais da
educação, professores e gestores escolares, e as repercussões dessa modalidade
de avaliação na gestão das escolas públicas da rede estadual de Cachoeiro do
Itapemirim que atuam no segundo segmento do ensino fundamental. Além disso, o
trabalho busca problematizar as políticas de avaliação na educação, a partir de
autores que discutem o tema na área de política educacional. A pesquisa será
realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com gestores escolares que fazem
parte da Superintendência de Cachoeiro de Itapemirim e da Secretaria de Educação
do Espírito Santo. O interesse em estudar o programa de avaliação da educação
básica do Espírito Santo se deu pela escassa quantidade de trabalhos sobre o
PAEBES, diferentemente do que acontece quando se busca na plataforma Scielo e
Capes por programas de estados como o de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir
desse trabalho espera-se tentar compreender melhor o programa de avaliação da
educação básica do Espírito Santo, incluindo sua implementação e
operacionalização, como o impacto que o mesmo realizou sobre a gestão e
administração da educação estadual.
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