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Prêmio Escola 
Transformação 

2022

● 3 Edições
● 1.050 prêmios
● 350 prêmios em 

cada edição
● R$105 milhões



Sobre o Prêmio Escola Transformação 2022

O Prêmio Escola Transformação tem o objetivo de reconhecer publicamente as práticas e experiências 
exitosas das escolas públicas estaduais com destaque nos resultados de desempenho e fluxo escolar.

✔ As escolas de ensino regular com 10 ou mais 
estudantes matriculados no 5º ano do ensino 
fundamental, no 9º ano do ensino fundamental ou na 
3ª série do ensino médio (tradicional e integrado)

PARTICIPAM

× As modalidades de ensino Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e Educação Profissional;

× As escolas exclusivas de Educação Especial.

NÃO PARTICIPAM

OBS.: serão desconsideradas, no número de matrículas, as turmas multisseriadas ou de correção de fluxo.



Categoria I:.................................150
● Anos Iniciais:............30 
● Anos Finais:..............60
● Ensino Médio:...........60

Categoria II:................................200
● Anos Iniciais:............40 
● Anos Finais:..............80
● Ensino Médio:...........80

Edição

01
Edição

03
Edição

02
350 Prêmios - Menção Honrosa 350 Prêmios - R$ 200 mil350 Prêmios - R$ 100 mil

Quantitativo de Prêmios por edição

Apenas uma Categoria
● Anos Iniciais:.....................70
● Anos Finais:.....................140
● Ensino Médio:...................140

maio agosto novembro

Etapa 1:.......................................350
Categoria I:.................................150

● Anos Iniciais:............30 
● Anos Finais:..............60
● Ensino Médio:...........60

Categoria II:................................200
● Anos Iniciais:............40 
● Anos Finais:..............80
● Ensino Médio:...........80

Etapa 2:.......................................350



Categoria I:.................................150
■ Anos Iniciais:............30

○ Porte I:.........09
○ Porte II:........09
○ Porte III:.......09
○ Porte IV:.......03

■ Anos Finais:..............60
○ Porte I:.........18
○ Porte II:........18
○ Porte III:.......18
○ Porte IV:.......06

■ Ensino Médio:...........60
○ Porte I:.........18
○ Porte II:........18
○ Porte III:.......18
○ Porte IV:.......06

Categoria II:................................200
■ Anos Iniciais:............40

○ Porte I:.........12
○ Porte II:........12
○ Porte III:.......12
○ Porte IV:.......04

■ Anos Finais:..............80
○ Porte I:.........24
○ Porte II:........24
○ Porte III:.......24
○ Porte IV:.......08

■ Ensino Médio:...........80
○ Porte I:.........24
○ Porte II:........24
○ Porte III:.......24
○ Porte IV:.......08

Anos Iniciais :.................70
○ Porte I:.........21
○ Porte II:........21
○ Porte III:.......21
○ Porte IV:.......07

Anos Finais:...................140

○ Porte I:.........42
○ Porte II:........42
○ Porte III:.......42
○ Porte IV:.......14

Ensino Médio:................140

○ Porte I:.........42
○ Porte II:........42
○ Porte III:.......42
○ Porte IV:.......14

1ª Edição 2ª e 3ª Edições

Quantitativo de Prêmios por porte Novidade!
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O que muda entre a Resolução de 2021 e 2022?

1

2

3

1.1 Aumento na quantidade dos prêmios
Em 2022 houve um aumento de Prêmios de 1.000 (um mil) para 1.050 (um mil e cinquenta) prêmios, sendo 350 prêmios 
para cada Edição da premiação. Cada escola poderá receber de R$100 mil a R$300 mil na segunda edição do prêmio, a 
depender dos níveis de ensino premiados, e, na terceira edição, a escola premiada pode receber até R$ 600 mil, 
conforme as regras estabelecidas;

1.2 Premiações concedidas por nível de ensino e Porte da Escola.
As premiações concedidas em cada nível de ensino foram distribuídas em 4 grupos distintos de portes de escolas. A 
classificação por porte de escola será realizada conforme o número de estudantes matriculados e enturmados no 
Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade), segundo a divisão abaixo:

Porte 1 (um): até 250 matrículas ativas;
Porte 2 (dois): entre 251 e 500 matrículas ativas;
Porte 3 (três): entre 501 e 1.000 matrículas ativas; e
Porte 4 (quatro): mais de 1.000 matrículas ativas.

1.3 Alteração nos critérios de elegibilidade.
Para serem elegíveis ao prêmio, as escolas devem atender ao percentual mínimo de participação dos estudantes nas 
avaliações da aprendizagem aplicadas.
Como as escolas retomaram as atividades presenciais, o acesso de professores às ferramentas da Secretaria deixou de 
ser indicador de elegibilidade no Prêmio 2022 e o percentual mínimo de participação em Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas passou a ser de 80% - como em Língua Portuguesa e Matemática - para Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.



O que muda entre a Resolução de 2021 e 2022?

4

5

1.4 Alteração na forma de publicação e divulgação do Prêmio.
Serão disponibilizados aos gestores de escolas e regionais relatórios com resultados preliminares da apuração dos 
indicadores que constituem o prêmio. A partir da disponibilização desses resultados, as escolas terão até 5 (cinco) dias 
úteis para interpor recursos, apontando possíveis inconsistências nos resultados apurados. Após análise dos recursos 
e recálculos necessários, a lista de escolas premiadas será oficialmente publicada no DOEMG. Desta forma, haverá uma 
única publicação de escolas premiadas.

1.5 Nova regra para o caso de não haver escolas elegíveis para premiação.
Caso a quantidade de escolas elegíveis ao prêmio seja insuficiente para cobrir a quantidade de prêmios a serem 
distribuídos em determinada categoria, nível de ensino e porte, os prêmios não concedidos serão redistribuídos para 
escolas de outros portes, dentro do mesmo nível de ensino e categoria. Persistindo prêmios a serem alocados por 
insuficiência de escolas elegíveis nos demais portes, os mesmos poderão ser distribuídos em outra categoria e porte, 
no mesmo nível de ensino.

1.6 Valor mínimo para concorrer à categoria de variação (edições 2 e 3).
A Categoria II, de Variação dos Inests, será válida para escolas que atingirem o Inest mínimo de 4 pontos no Ensino 
Fundamental e 3 pontos no Ensino Médio.

6

1.7 Número mínimo de matrículas para participação no Prêmio.
Participam do prêmio, as escolas de ensino regular com 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ano do ensino 
fundamental, no 9º ano do ensino fundamental ou na 3ª série do ensino médio (tradicional e integrado).

7



2021

Divisão dos prêmios por porte das escolas

Índice de acesso dos professores às plataformas da SEE

2022

✘

✔ ✘

✔

Divulgação dos resultados preliminares no DOEMG ✔ ✘

Categoria II (maiores variações no Inest): serão 
premiadas somente escolas com Inest mínimo de 4 no 
ensino fundamental e 3 no ensino médio 

✘ ✔

Realocação dos prêmios não concedidos por 
insuficiência de escolas elegíveis ✘ ✔

Escolas participantes: mínimo de 10 matrículas ativas no 
ensino regular (5º e 9º do EF e 3º do EM) ✘ ✔

Participação mínima de 80% em CN e CH ✘ ✔

Resumo das Alterações:



Detalhamento: Categorias de Premiação

Melhores taxas de participação, em todas as áreas de 
conhecimento, dos estudantes na Avaliação Diagnóstica.

Maiores pontuações obtidas no Inest-3.  Categoria I

Categoria única

Categoria I Maiores pontuações obtidas no Inest-2.

1ª edição

2ª edição

3ª edição

Categoria II Maiores variações percentuais positivas entre o Inest-1 e o Inest-2.
Inest-1: ≥ 4 (EF)  e  ≥ 3 (EM)

Categoria II Maiores variações percentuais positivas entre o Inest-2 e o Inest-3.
Inest-2: ≥ 4 (EF)  e  ≥ 3 (EM)

EFA
I

EFA
F

EM

EFA
I

EFA
F

EM

EFA
I

EFA
F

EM

EFA
I

EFA
F

EM

EFA
I

EFA
F

EM



Serão consideradas as seguintes categorias de porte em 2022: 

Detalhamento: Porte da Escola

até 250 matrículas ativas

entre 251 e 500 matrículas ativas mais de 1.000 matrículas ativas

entre 501 e 1.000 matrículas ativasPORTE 1

PORTE 2

PORTE 3

PORTE 4



Detalhamento: Porte da Escola

A classificação de porte das escolas, de acordo com o número de 
matrículas, será realizada uma única vez.

Número de estudantes 
matriculados e enturmados no 
Simade unicamente na data de 
encerramento da aplicação da 
primeira avaliação de rede de 

2022.

Somente as matrículas ativas 
nos níveis e modalidades de 

ensino participantes do Prêmio 
(não inclui: EJA, Educação 

Profissional e escolas exclusivas 
de Educação Especial).

1ª 2ª 3ª

PORTE I

PORTE II

PORTE III

PORTE IV

EFAI

EFA
F

EM



Detalhamento: Redistribuição de Prêmios
novembro

Em caso de insuficiência de escolas elegíveis (em termos dos percentuais mínimos de participação) em 
determinado nível de ensino, categoria e porte, os prêmios não concedidos serão redistribuídos aos 

demais portes com escolas elegíveis, no mesmo nível de ensino e categoria, observada a seguinte ordem de 
prioridade:

Porte 4 
Porte 3 

Porte 2 
Porte 1 

Exemplo: se não houver nenhum 
prêmio concedido, na categoria 
única da 1ª edição, no nível de ensino 
do Ensino Médio para o porte 4
(+1.000 matrículas) por falta de escola 
elegível, então, os prêmios serão 
direcionados para outro porte de 
escola, também no Ensino Médio.
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Critérios de Elegibilidade

Apenas uma Categoria
○ Anos Iniciais:.....................70
○ Anos Finais:.....................140
○ Ensino Médio:...................140

maio agosto novembroEnsino Médio

Taxa de participação igual 
ou superior a 80% (oitenta 

por cento) nos componentes 
Língua Portuguesa e 

Matemática, na última 
avaliação sistêmica aplicada

Taxa de participação igual ou 
superior a 80% nos 

componentes Língua 
Portuguesa e Matemática e nas 

áreas de conhecimento 
Ciências Humanas e Ciências 

da Natureza, na última 
avaliação sistêmica aplicada

Taxa de participação igual ou 
superior a 80% nos 

componentes Língua 
Portuguesa e Matemática e nas 

áreas de conhecimento 
Ciências Humanas e Ciências 

da Natureza, na última 
avaliação sistêmica aplicada

Ensino Fundamental Anos Iniciais Ensino Fundamental Anos Finais



Taxas de participação nas avaliações
novembro

Nº de estudantes que 
realizaram a avaliação 

Nº de estudantes matriculados

Estudantes que preencherem ao menos três 
respostas por área de conhecimento.

Estudantes matriculados e enturmados no 
Simade no último dia de aplicação da avaliação.

Taxa de 
participação



Taxas de participação nas avaliações
novembro

Taxa de participação por 
componente e áreas de 

conhecimento

Taxa de participação por nível 
de ensino

ELEGIBILIDADE

Taxa de participação total por 
escola

DESEMPATE e
PREMIAÇÃO

(1ª Edição)

DESEMPATE

TAXAS



Índice Escola Transformação (Inest) 
novembro

INEST Indicador de fluxo 
escolar

Indicador de 
desempenho

Média harmônica das 
taxas de aprovação 

dos anos de 
escolaridade de cada 

nível de ensino.

Média entre as 
proficiências de LP e 

MT, colocadas em 
uma escala de 0 (zero) 
a 10 (dez), na avaliação 

de rede.

Apenas 5º 
EF, 9º EF 
e 3º EM

INEST-1: Avaliação Diagnóstica
INEST-2: 1ª Avaliação Trimestral 
INEST-3: 2ª Avaliação Trimestral 



Índice Escola Transformação (Inest) 
novembro

EXEMPLO:

Cálculo do Inest-1 dos anos finais do ensino fundamental da Escola Y:

● Indicador de fluxo (F) = 0,87
● Indicador de Desempenho (D) = 7,2

Inest (EFAF) = 0,87 x 7,2 = 6,3

(F): 1º bimestre
(D): Av. Diagnóstica

INEST-1 INEST-2

(F): 1º e 2º bimestres
(D): 1ª Av. Trimestral

INEST-3

(F): 1º, 2º e 3º bimestres
(D): 2ª Av. Trimestral



Desclassificação de Escolas
novembro

A escola cuja Caixa Escolar esteja inapta a receber recursos da SEE será 
desclassificada da premiação.

Para cada edição do Prêmio, a verificação de aptidão da Caixa Escolar será realizada 
na data de consolidação da lista final de escolas premiadas, a partir de informações 
do Sistema de Controle e Acompanhamento de Documentação de Caixa Escolar.

A data de verificação em cada edição do Prêmio será divulgada com 
antecedência nos meios de comunicação oficiais.
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1ª Edição

Indicadores Premiação

Taxa de participação*, por nível 
de ensino, na Avaliação 
Diagnóstica 2022

Elegibilidade

I - taxa de participação ≥  80%: 
componentes LP e MT

II - taxa de participação ≥  80%: 
áreas de conhecimento CH e CN

Desempate

Taxa de participação total da 
escola

Datas importantes
(previsão)

07 a 16 de março
Aplicação da Avaliação 
Diagnóstica

27 de abril
Disponibilização dos Relatórios de 
Resultados Preliminares

21 de maio 
Publicação do Resultado Final 
(Lista de premiadas)

Premiação 350 prêmios Categoria única Certificação às escolas: 
menção honrosa

*Estudantes presentes nos testes de todas as áreas de conhecimento avaliadas e que tiverem preenchido ao menos três respostas por área.



2ª Edição
Indicadores Premiação

I – maiores Inest-2, por nível 
de ensino

II – maiores variações entre o 
Inest-1 e o Inest-2, por nível de 
ensino

Elegibilidade

EFAI - taxa de 
participação ≥  80%: 
LP e MT

EFAF e EM - taxa de 
participação ≥  80%: 
LP, MT,CH e CN

Desempate

I – taxa de participação no nível de 
ensino

II – a taxa de participação total da 
escola

III – o indicador de desempenho no 
nível de ensino

Datas importantes
(previsão)

20 a 24 de junho
Aplicação da 1ª Avaliação 
Trimestral

30 de julho
Disponibilização dos 
Relatórios de Resultados 
Preliminares

27 de agosto
Publicação do Resultado Final
(Lista de premiadas)

Premiação 350 prêmios

100 mil reais por etapa 
premiada

Duas categorias Inest-1: Diagnóstica + Fluxo 1º Bimestre
Inest-2: 1ª Trimestral + Fluxo 1º e 2º 
Bimestres

*Estudantes presentes nos testes de todas as áreas de conhecimento avaliadas e que tiverem preenchido ao menos três respostas por área.



3ª Edição
Indicadores Premiação

I – maiores Inest-3, por nível 
de ensino
II – maiores variações entre o 
Inest-2 e o Inest-3, por nível 
de ensino

Elegibilidade
EFAI - taxa de 
participação ≥  80%: LP e 
MT
EFAF e EM - taxa de 
participação ≥  80%: LP 
MT, CH e CN

Desempate
I – taxa de participação no nível de 
ensino
II – a taxa de participação total da 
escola
III – o indicador de desempenho no 
nível de ensino

Datas importantes
(previsão)

19 a 23 de setembro
Aplicação da 2ª Avaliação 
Trimestral

29 de outubro
Disponibilização dos 
Relatórios de Resultados 
Preliminares

26 de novembro
Publicação do Resultado Final
(Lista de premiadas)

Premiação 350 prêmios
100 mil reais por etapa 
premiada 
+ R$ 100 mil ⇧Proeb 2022

Duas categorias Inest-2: 1ª Trimestral + Fluxo 1º e 2º 
Bimestres
Inest-3: 2ª Trimestral + Fluxo 1º, 2º e 3º 
Bimestres

*Estudantes presentes nos testes de todas as áreas de conhecimento avaliadas e 
que tiverem preenchido ao menos três respostas por área.
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Resultados preliminares

Em cada edição, os resultados 
preliminares dos indicadores 

utilizados para aferição dos 
critérios de elegibilidade, bem 

como os indicadores de 
premiação e de desempate, 

serão disponibilizados para as 
SREs e unidades escolares em 

meio eletrônico.

TAXA DE PARTICIPAÇÃO

por área de conhecimento

por componente curricular

por nível de ensino

total (escola) 

INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR DE FLUXO

INEST

Não haverá publicação de Lista Preliminar de escolas premiadas no DOEMG!



Interposição de Recursos

No momento da 
divulgação dos 

resultados preliminares 
de cada edição, será 
aberto o período de 

interposição de 
recursos.

O prazo para a 
interposição de 

recursos à SEE será 
de 5 dias úteis a 

contar da 
disponibilização  
dos resultados 
preliminares.

Os recursos 
deverão ser 

protocolados pelas 
escolas por meio de 
formulários a serem 
disponibilizados no 

portal SIMAVE.

Finalizada a 
interposição pelas 

escolas, a comissão 
intersetorial

(regional) deverá 
analisar e deferir ou 

indeferir os 
recursos.

Importante!
Recursos não 

analisados serão 
automaticamente 

indeferidos

Cadastro/atualização 
dos membros da 
Comissão da SRE 

deverá ser realizada no 
portal SIMAVE



Escolas Premiadas (2ª e 3ª edições)

Para a execução dos recursos financeiros, as escolas  premiadas 
receberão um Portfólio de Projetos Pedagógicos, disponibilizado 

pela SEE, contendo  projetos que deverão selecionar para 
implementação, no limite dos recursos recebidos.

A escolha deverá ser feita com anuência do Colegiado Escolar.

O repasse de recursos financeiros se dará por meio de termo de 
compromisso.

O Portfólio de Projetos Pedagógicos está sob revisão. 
Teremos a inclusão de novos projetos em 2022!



Prêmio Escola Transformação 2021
3ª Edição / 2ª Fase

QUAIS ESCOLAS 
PODEM RECEBER?

Escolas premiadas na 
3ª edição do Prêmio 

Escola 
Transformação 2021

Caso se confirme o aumento 
no Ideb 2021, no mesmo nível 

de ensino premiado, 
comparado ao resultado 
divulgado em sua edição 

anterior

+R$ 100 mil por etapa premiada

COMO ESSE 
RECURSO PODERÁ 

SER GASTO?
Escolha de Projetos 

no Portfólio 2022

QUANDO ESSE RECURSO VAI 
SAIR?

Expectativa de publicação dos 
Resultados do Ideb entre 
setembro e outubro, com 

escolha dos projetos e 
elaboração dos Termos de 

Compromisso em novembro



HotSite estudeemcasa consolida 
informações resumidas sobre o Prêmio, bem 

como, documentos (resoluções e 
memorandos enviados)

HotSite Estude em casa: Prêmio Escola Transformação
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/premio-escola-transformacao2022



Demais Informações
■ Em breve teremos os resultados preliminares do Proalfa e Proeb;
■ Será disponibilizado um Sistema para interposição de Recursos sobre 

os resultados do Proalfa e Proeb;
■ Será enviado Memorando sobre o Prêmio Escola Transformação de 

2022 informando detalhes da primeira edição e cronograma de ações;




