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PEDIDO DE INFORMAÇÃO ______/2020 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

VANDINHO LEITE, deputado estadual no uso de suas prerrogativas regimentais e em 

conformidades com o Artigo 57 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado 

com o art. 35 do Regimento Interno, vem REQUERER que seja encaminhado ao GOVERNO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VITOR AMORIM DE ANGELO, o seguinte pedido de informação 

acerca do PAEBES: 

 

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito tomou ciência 

nesta semana, a partir de divulgação feita pela Secretaria de Estado da Educação, que o 

ensino médio da rede estadual “apresentou avanço no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica do Espírito Santo (Idebes) em 2019 com relação ao ano anterior”. 

Como se sabe, o IDEBES é um índice composto, que leva em consideração tanto resultados 

de aprendizagem (medidos por meio das provas do PAEBES) quanto de fluxo (relacionados 

aos resultados de aprovação, reprovação e abandono escolar).  

Nesse sentido, visando transparência e melhor compreensão das informações divulgados, 

vimos solicitar que sejam disponibilizados: 

 

 Os resultados específicos do PAEBES de 2019 - incluindo a média geral do estado e 

de cada escola (ambos por série do ensino médio), bem como o percentual de 

alunos em cada nível de proficiência da escala utilizada, sendo “abaixo do básico”, 

“básico”, “proficiente” e “avançado”; 

 Os resultados relacionados a melhoria do fluxo por série em cada escola da rede 

estadual.  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390030003200380039003A005000
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Optamos em fazer esse pedido por ofício, uma vez que o site da Secretaria de Estado 

da Educação encontra-se desatualizado com relação ao PAEBES. As informações mais 

atuais disponíveis são relativas ao ano de 2018 (conforme print de tela abaixo).  

 

 

Oportunamente, seguindo o princípio constitucional da “publicidade”, vimos solicitar que 

seja informada a data em que as informações sobre o PAEBES 2019 passarão a estar 

disponíveis para consulta diretamente no site. 

Sem mais no presente, aproveito o ensejo para apresentar-lhes voto de estima e elevada 

consideração. 

 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB – ES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
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