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APRESENTAçÂO

Mûltiplas e distintas foram as mâos que produziram o Plano Municipal de Educaçâo

de Rio do Sul, materializado neste documento que apresentamos à sociedade Riossulense.

O Plano Municipal de Educaçâo é um conjunto de reflexôes, intençôes e açôes que

respondem às necessidades e aspiraçôes da educaçâo do Municipio. Alinhado ao Plano

Nacional de Educaçâo - Lei No 13.005 de 25 de junho de 2014, dispôe de metas e de

estratégias para a promoçâo de politicas pûblicas educacionais, para o decênio 2015 a

2025.

As diretrizes que orientam o Plano Municipal de Educaçâo buscam: Erradicar o

analfabetismo; Universalizar o atendimento escolar; Superar as desigualdades

educacionais, com ênfase na promoçâo da cidadania e na erradicaçâo de todas as formas

de discriminaçâo; Formar para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; Promover a gestâo democrâtica da

educaçâo pûblica, a formaçâo humanlstica, cientifica, cultural e tecnolôgica; Estabelecer

recursos priblicos em educaçâo que assegure às necessidades de expansâo com

qualidade e equidade; Valorizar os/as profissionais da educaçâo; E promover os principios

do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Sabemos que este Plano, é responsabilidade histôrica compartilhada e missâo

inconclusa, pois o ser humano é sujeito histôrico e, da consciência de sua inconclusâo,

busca ser mais (FREIRE, 1987). O Plano é uma direçâo aos caminhos que trilharemos à

conquista do direito de todos à educaçâo.

Por isso, "Rio do Sul, sorridente celebras, laboriosas fagueiras lembranças. Por teus

feitos, tua terra e tua gente, crescimento e expansâo hoje alcanças" (NARDELLI, Tercilio,

1981) por meio da educaçâo.

Regina Garcia Ferreira

Presidente do Fôrum Municipal de Educaçâo
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I TNTRODUçAO

O Plano Nacional de Educaçâo possui periodo decenal, e foi aprovado pela Lei n"

13.005t2014, estando em vigor até 2024. Este Plano possui força constitucional,

transcendendo-se governos. De carâter democrâtico e precedido por um amplo processo

de debate, iniciou-se na CONAE, em 2010, culminando-se com sua aprovaçâo pelo

Congresso Nacional.

Assim, o Municipio deve construir o seu Plano Municipal de Educaçâo, alinhado ao

Plano Nacional de Educaçâo que dispôe o Artigo 80 da Lei no 13.005/2014, de que os

Estados, o Distrito Federal e os Munic(pios têm o prazo de 1 (um) ano a partir da data de

publicaçâo da Lei para adequarem ou elaborarem seus planos educacionais, ou seja, até

25 de junho de 201 5.

Conforme as disposiçôes do Ministério da Educaçâo, seu carâter intersetorial

envolve as instituiçôes governamentais e nâo-governamentais, a participaçâo ativa de toda

a sociedade, buscando como referência a Constituiçâo da Repûblica Federativa do Brasil,

a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçâo Nacional, as deliberaçôes das Conferências

Nacional e Estadual e Municipal de Educaçâo (CONAEs), as orientaçôes do Ministério da

Educaçâo (MEC), a Lei do Plano Nacional de Educaçâo (PNE), as legislaçôes e

publicaçôes acadêmicas relevantes sobre o assunto.

É fundamental que seja articulado com o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes

Orçamentârias - LDO, Lei Orçamentâria Anual - LOA, Plano de Açôes Articuladas - PAR,

entre outros. O Plano Municipal de Educaçâo alinhado ao Plano Nacional de Educaçâo,

nâo deve estar subordinado à realidade apenas da rede ou do sistema municipal, pois deve

abarcar a todas as necessidades educacionais do cidadâo.

De acordo com relatôrios da Secretaria Municipal de Educaçâo gestâo

administrativa 2009-2012 e do Conselho Municipal de Educaçâo, em Rio do Sul, as

discussôes se iniciaram 6 (seis) anos antes à sançâo da lei final do Plano Nacional de

Educaçâo. E na data de 02 de setembro de 2009, conclamaram-se as entidades e a

sociedade civil organizada deste Municipio para reiniciar os trabalhos e prosseguir no firme

propôsito de elaborar o Plano.

Em seguida, constituiu-se uma Equipe Técnica, composta por representaçôes da

Secretaria Municipal de Educaçâo e do Conselho Municipal de Educaçâo. Essa comissâo

técnica teve por objetivo planejar e coordenar todo o processo de elaboraçâo do Plano
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Municipal de Educaçâo, desde o cronograma, a constituiçâo das comissôes, o

planejamento de todas as etapas, a anâlise do material proposto pelas comissôes, até a

revisâo do texto do Plano e a elaboraçâo do projeto de lei.

Foram compostas 9 (nove) comissôes, onde a representaçâo estava vinculada à

temâtica especffica. Ao todo, participaram g6 (noventa e seis) pessoas, nomeadas pelo

Decreto no 1.856, de 17 de maio de 2011, as quais compunham as comissôes. Para

efetivaçâo dos trabalhos, cada comissâo escolheu um coordenador e lez um cronograma

de reuniôes.

As comissôes foram assim compostas:

Comissâo Técnica: Janara Aparecida Mafra, lvonete Kolv Krieck, Marilse Eliane

Mattos Pompilio e Gilson Roberto da Silva (Secretaria Municipa! de Educaçâo); Livia

Regina Koester e Lauri Joâo Marconatto (Conselho Municipal de Educaçâo).

Comissâo de Educaçâo lnfantil: Lara Aparecida Guse Ramos (Unidavi); Deise

Montibeller (Secretaria Municipal de Educaçâo); Noeli Marcelino Schweitzer (Professora da

Rede Municipal); Sandra Maria Grah Xavier (Rede Assistencial); Sandra Spieweck (Colégio

Dom Bosco); Eloise Holler Nunes (Colégio Sinodal Ruy Barbosa); Angelita Nicolete (Sesc);

Celi Terezinha Wolf (Famesul); Ana Clâudia Demarch Franceschi (Conselho Municipal de

Educaçâo); e Angela Fronza dos Santos (lnstituto Maria Auxiliadora).

Comissâo de Ensino Fundamental: Devanir Nasato Kaestner (Conselho Municipal de

Educaçâo); Vlademir Brasil Jûnior e Josela Estoele (Secretaria Municipal de Educaçâo);

Dolores Henn Fontanive e Nâdia Matte (Gered); Inhelora Kretzschmar Joenk (Unidavi);

Neide Maria Machado (Colégio Dom Bosco); Susana Hoffman (Colégio Sinodal Ruy

Barbosa); Ana Paula Motta (lnstituto Maria Auxiliadora); Eliane Léa Vicente Testoni

(Professora da Rede Municipal).

Comissâo de Ensino Médio, Educaçâo Tecnolôgica e Formaçâo Profissional: Diego

da Silva Ossemer e Adriana Passos Bonaldo (Secretaria Municipal de Educaçâo);

(Secretaria Municipal de Educaçâo); Lauri Joâo Marconatto (Conselho Municipal de

Educaçâo); Juracir Deretti (Colégio Dom Bosco); Ana Leticia W. de Oliveira (Cedup); Olga

Fornazari (Gered); Emanuele Cristina Siebert (lnstituto Federal Catarinense); lsolene

Lempkuhl (lnstituto Maria Auxiliadora); Rosana Orsi (Colégio Sinodal Ruy Barbosa); Paula

Andrea G. Civiero (Sindicato - Instituto Federal Catarinense); Myrthes Meinicke (Senai);

Fâbia Goretti Martins Peron (Unidavi) e Vânia Kestering (Colégio Energia).

Comissâo de Ensino Superior: lvonete Kolv Krieck e Josela Estoele (Secretaria

Municipal de Educaçâo); Adriana Soares Lourenço dos Santos (Professores da Rede
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Municipal); llson Paulo Ramos Blogoslawski (Unidavi); Mârcio Koehler (Famesul); Dirceu

Klann (Faculdade Açâo); Mârcia Aparecida Dalcanale (Gered); Rosimeri Mattiola (Senai);

Silvana T. Pamplona Trierweiller (Senac); Kâtia Fronza (lnstituto Federal Catarinense);

Araceli Gonçalves (Colégio Sinodal Ruy Barbosa) e Ana Lucia Ribeiro Gomes (Famesul).

Comissâo de Educaçâo de Jovens e Adultos (EJA): Lenice Werner C. dos Santos

(Secretaria Municipal de Educaçâo); Ana Maria Campestrini (Famesu!); Bernadete Thais

(Educaçâo Carcerâria); Fabian Granetto (Obras Kolping); e Livia Regina Koester (Conselho

Municipal de Educaçâo).

Comissâo de Educaçâo Especial: Liliane Mara Amorim Niehues (Apae); Eliane

Aparecida Netto Mohr (Gered); Mônica Denser (Conselho Municipal de Educaçâo); Vania

Elisabeth Carbonera (Famesul); Eliane Léa Vicente Testoni (Conselho Municipal de

Educaçâo); Marines Dias Gonçalves (lnstituto Federal Catarinense); Samanta Ariane

Gramkow e Danielle Zanella Radke (Apae); lrene Ern (Colégio Dom Bosco); Andreia

Guesser Marian (lnstituto Maria Auxiliadora); Emanoelle Sorgatto, Elaine Patricia Silva e

Lenice Werner C. dos Santos (Secretaria Municipal de Educaçâo).

Comissâo de Formaçâo de Professores e Valorizaçâo do Magistério: Eliane Léa

Vicente Testoni (Conselho Municipal de Educaçâo); Rute Gude e lvonete Kolv Krieck

(Secretaria Municipal de Educaçâo); Leandro Brum Pinheiro e Sérgio Gerônymo Costa

(Colégio Dom Bosco); Angelita Gambetta Stuepp (lnstituto Maria Auxiliadora); Neiva

Hoeppers de Araûjo (Unidavi); Zuleide Demétrio Minatti (Famesul); Paula Andrea Civiero

(Sindicato - Instituto Federal Catarinense); Jaison Benting (SINTE); Ereni Fâtima Belino

André (Escolas Municipais); e Mârcia Eliana Chiquetti (SINSPURS).

Comissâo de Financiamento e Gestâo: lvonete Kolv Krieck, Rûbia Cristina Mohr,

Edgar Cunha e Adelina de Fâtima Tenfen (Secretaria Municipal de Educaçâo); lvo Ferrari

(Conselho Municipal de Educaçâo); Raquel Rosani Ramos Kopsch (Diretores Municipais);

Sandra Maria Grah Xavier (Rede Assistencial); James Ocâcio Prust (Famesul); Bruna

Livramento (Secretaria da Fazenda); Arlete de Souza (SINSPURS); Andressa Brandt

(lnstituto Federal Catarinense); Rosane Dewes (lnstituto Maria Auxiliadora); Bolco Hoppe

(Colégio Sinodal Ruy Barbosa); Jeferson Vieira (Câmara Municipal) e Riolanda C. F.

Cavilha (Colégio Dom Bosco).

Apesar da rotatividade e da ausência de alguns integrantes nas comissÔes,

consequentemente da reinicializaçâo do processo, é fundamental saiientar que algumas

comissôes desde o inicio tiveram participaçâo maciça e continua.
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Desde o inicio se registraram todas as propostas advindas das comissôes. No

entanto, a cada recomeço, as ideias se modificavam, pois conforme sobredito, havia muitas

substituiçôes das representaçôes. Assim, as discussôes eram enriquecidas por saberes e

posicionamentos diferentes, resultando-se em uma troca riquissima de experiências.

Em 06 de abril de 2011, realizou-se mais uma reuniâo a fim de dar prosseguimento

ao Pfano, com o fato de nâo haver quôrum, a Secretaria Municipal de Educaçâo e o
Conselho Municipal de Educaçâo finalizariam o processo; afinal, muitas mâos jâ haviam

dedilhado o documento. Porém, 53 (cinquenta e três) pessoas atenderam à demanda e

juntos endossaram o processo, com o firme propôsito de concluir o trabalho iniciado em

2008.

Apesar das rupturas, o Plano Municipal de Educaçâo de Rio do Sul alavancou em

abril de 2011, quando, novamente, se convidaram as entidades e a sociedade civil para

uma reuniâo. O objetivo era sensibilizar e mobilizar a sociedade para esclarecer que a

funçâo e abrangência do Plano. A Secretâria Municipal de Educaçâo do periodo, Janara

Aparecida Mafra, tez o papel de agente provocadora e esclarecedora do significado da

realizaçâo do Plano Municipal de Educaçâo, salientando ainda, que este estava na

iminência de ser alterado com mudanças significativas.

À medida que os trabalhos das comissôes se finalizavam, jâ estavam programadas

as Pré-Conferências Municipais com a tônica: "A Universalizaçâo da Educaçâo de

Qualidade em todos os Nlveis", as quais tinham por objetivo fundamental abrir para a

participaçâo social, dar transparência ao processo, envolver e comprometer os atores na

elaboraçâo e implementaçâo do Plano. Realizaram-se amplos processos de divulgaçâo,

mas, na participaçâo da sociedade, foi preciso avançar. Diz-se isso porque em

determinadas temâticas foi insipiente, faltando inclusive representantes da ârea para

subsidiar a discussâo.

A metodologia das Pré-Conferências obedeceu à seguinte ordem:

a) Estabeleceu-se um calendârio, com data do dia 09/05111 ao dia 18105111, no

horârio das 19h, nas dependências da Secretaria Municipal de Educaçâo;

b) A cada dia eram apresentadas as metas e açôes sobre uma temâtica especifica,

que haviam sido amplamente discutidas em cada comissâo;

c) Em seguida, o presidente do Conselho Municipal de Educaçâo fazia a leitura de

cada proposta, colocando-a em votaçâo e/ou discussâo;

8
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d) As metas e açôes aprovadas nas Pré-Conferências seguiriam para a Conferência

do Plano, com data de realizaçâo no dia20 de maio, às 19h, nas dependências da Câmara

de Vereadores da nossa cidade;

e) E, por fim, foram eleitos os delegados que votariam na Plenâria Final da

Conferência, a ser realizada no dia 20 de maio de 2011.

Assim, sucessivamente, ocorreu a cada dia, com as 8 (oito) temâticas propostas:

Educaçâo Especial, Ensino Fundamental, Educaçâo lnfantil, Educaçâo de Jovens e

Adultos., Ensino Superior, Financiamento e Gestâo, Valorizaçâo e Formaçâo dos

Profissionais na Educaçâo, Ensino Médio e Educaçâo Tecnolôgica e Formaçâo

Profissionalizante.

A metodologia da Conferência do Plano obedeceu à seguinte ordem: a) Leitura do

Regimento Interno da Conferência; b) Palestra do prof. Joâo Carlos da Gama. Foram

apresentadas em aparelho multimidia todas as açôes e metas aprovadas em cada Pré-

Conferência, com a possibilidade de destaques pela Plenâria e ao final, Moçâo.

No periodo de junho a agosto de 2011, trabalhou-se com o propôsito de contar a

histôria do Plano, atualizar alguns dados, localizar a bibliografia, pensar na arte etc. No

mês de setembro do corrente ano, devido às cheias as quais assolaram o municipio,

perdeu-se, muito material de registro do Plano.

Com o propôsito de impulsionar e dar continuidade a todo esse processo de

discussâo e sistematizaçâo do Plano Municipal de Educaçâo, a Secretaria Municipal de

Educaçâo, no ano de 2013, constituiu o Fôrum Municipal de Educaçâo (Decreto No3346 de

abril de 2013'), organizou a CONAE na escola, sendo um momento de preparaçâo e

reflexâo para a Conferência Municipal de Educaçâo que aconteceu no dia 28 de junho de

2013.

No ano de 2014, o Fôrum Municipal de Educaçâo foi convocado para conhecer e

estudar o Plano Estadual de Educaçâo, pois através desses estudos, poderia apresentar

proposiçôes para a discussâo do Plano Estadual de Educaçâo que tem suas metas e

estratégias alinhadas ao Plano Nacional.

No dia 1o de abril de 2015, novamente o Fôrum se reûne com a responsabilidade de

compor as equipes de trabalho, sistematizar as propostas e organizar o texto base do

Plano Municipal de Educaçâo de Rio do Sul, para o decênio 2015-2025. Foi constituida

uma equipe técnica com profissionais representantes da Secretaria Municipal de Educaçâo

- SME, Gerência Regional de Educaçâo - GERED e Centro Universitârio para o

Desenvolvimento doAlto Vale do ltajai - UNIDAVI.
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Os objetivos desta equipe foram: Fazer o levantamento dos dados educacionais;

Elaborar uma proposta de documento base a ser oferecido e validado pelo F6rum antes da

ampla divulgaçâo e do debate pûblico; Analisar dados e informaçôes sobre a oferta e a
demanda educacional no territôrio do Municipio;Analisar a coerência do conjunto de metas

e sua vinculaçâo com as metas estaduais e nacionais; Estabelecer coerência e conexâo

entre o plano de educaçâo e o projeto de desenvolvimento local; Sistematizar as

contribuiçôes e entregar o documento final.

A equipe técnica foi indicada pelo Fôrum Municipal de Educaçâo sendo composta

pelos membros: Regina Garcia Ferreira (Secretâria Municipal de Educaçâo e Presidente do

Fôrum Municipal de Educaçâo); Djanna Zita Fontanive, Eliane Léa Vicente Testoni, Josela

Estoele e Marlon Anderson de Souza (Secretaria Municipal de Educaçâo e Conselho

Municipal de Rio do Sul); Marizete Serafim Hoffmann (Unidavi), Mârcia Aparecida

Dalcanale (Gered).

Foram criadas também as comissôes de trabalho, com o objetivo de adequar o

plano municipal aos planos estadual e federal; analisar dados e informaçôes sobre a oferta

e a demanda educacional no territôrio do Municipio; formular metas, estratégias e

indicadores com base nos levantamentos realizados.

As comissôes de adequaçâo do Plano Municipal de Educaçâo, forma compostas

pelos membros:

Comissâo de Educaçâo lnfantil (Meta 1): Eliane Léa Vicente Testoni, Djanna Zita

Fontanive, Jussara Machado de Oliveira, Maria Angélica Marques, Elenir Holler; Marli K.

Mùnzfeld; Luis Carlos Visentainer e Silvia Vignola (Secretaria Municipal de Educaçâo);

Marlon Anderson de Souza (Secretaria Municipal de Educaçâo e Conselho Municipal de

Educaçâo); Ângela Rutzen (Unidavi); Lara Aparecida Guse Ramos (Conselho Municipal de

Educaçâo e Unidavi); Sandra Maria Grah Xavier (Rede Assistencial); Susana Maria

Ferreira (CEl Pinguinho de Gente); Edlamar Leonor F. de Souza (CE Daniel Maschio);

Amarilda Hames (CEl Augusto Bosco); Beatriz Selhorst da Costa (CEl Adelaide Ledra);

Cristiana Dalpiaz Girardi (CEl Tia Bea); Eliane Citadini (CEl Dr. Româo Trauczynski);

Michele Vignola (CEl Cantinho do Amor); Silvana Tomedi (CEl Padre Ângelo Moser);

Simone Barbetta Thiede (CEl Canta Galo); Vera Luci Roveda (CEl Belmarli); Marilene Back

Espindola (CEl llse Soldatelli); Glôria Janaina Meriz Avi (CEl Déa Bornhausen); Ana

Clâudia Demarch Franceschi (CE Sebastiâo Back); Eliane da Costa (CE Ricardo Marchi);

Rubiana Mutscher (CE Ricardo Marchi); Gislene L. Goetten Zelindro (CEl Pref. Matheus

Alves Conceiçâo); Daiana G. de Moraes (CEPLAS) e Marineuza S. Dalponte (Sesi).

10
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Comissâo de Ensino Fundamental (Meta 2), Alfabetizaçâo (Meta 5), Educaçâo

Integral (Meta 6) e Qualidade da Educaçâo Bâsica/ldeb (Meta 7): Josela Estoele, Eliane

Léa Vicente Testoni, Djanna Zita Fontanive, Lindamir L. S. da Silva; Ângela C. H. Scussel;

Elenir Holler (Secretaria Municipal de Educaçâo); Marlon Anderson de Souza (Secretaria

Municipal de Educaçâo e Conselho Municipal de Educaçâo); Adriana Soares (CE Anibal de

Barba); Maria Lenir Stupp (lnstituto Federal Catarinense); Nair Camargo Giehl (CEPLAS);

Dolores Henn Fontanive (Gered); Sueli Teresinha Pasqualini (Sesi); Genir Ceola (CE

Ricardo Marchi); Eliane da Costa (CE Ricardo Marchi); Tânia Baasch Bremer (CE Willy

Schleumer); Lair Becker (CE llse Soldatelli); Sandra T. R. Pereira (CE Pedro dos Santos);

Caroline Frainer (CE Roberto Machado); Maisa França (CE Ulrich Hubsch); e Janara Eliana

Doege (CE Ulrich Hubsch) e Fâbia Peron (Gered).

Comissâo de Ensino Médio (Meta 3) e Educaçâo Profissional (Meta 11): DjannaZita

Fontanive e Jussara Machado de Oliveira (Secretaria Municipal de Ediicaçâo); Tarita Thief

Martins e Mârio Martinho Wloch (Gered); Marlon Anderson de Souza (Secretaria Municipal

de Educaçâo e Conselho Municipal de Educaçâo); Ângela Rutzen (Unidavi); Patricia R.

Traple (Senai); Neiva H. de Araûjo (lnstituto Federal Catarinense); Silvana T. Pamplona

Trierweiller (Senac) e Marister Patricia Gonçalves (Senai).

Comissâo de Educaçâo Inclusiva (Meta 4): Eliane Léa Vicente Testoni, Josela

Estoele, Emanoelle Sorgato, Ângela Cristina Hammamm Scussel, Maria Cristina Pacheco

Mafra, Roseli Bonfante e Lindamir Luciana S. da Silva (Secretaria Municipal de Educaçâo);

Mârcia Ramos (Gered); Eliane Aparecida Netto Mohr (Gered); Marines Dias Gonçalves

(lnstituto Federal Catarinense); Marizete Serafim Hoffmann (Unidavi); Rodrigo Farber

(Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitaçâo); Mauricio Berlanda (Secretaria

Municipal de Educaçâo); Carla Andrea da Silva (Secretaria Municipal de Educaçâo); Liliane

M. Amorim Niehues (Apae);Ana Gabriela Barros de Lima (lnstituto Federal Catarinense); e

Marlon Anderson de Souza (Secretaria Municipal de Educaçâo e Conseiho Municipal de

Educaçâo).

Comissâo de Elevaçâo da Escolaridade (Meta 8), Alfabetizaçâo de Jovens e Adultos

(Meta 9) e EJA Integrado à Formaçâo Profissional (Meta 10): Luciana Barbosa (Centro de

Defesa dos Direitos Humanos do Alto Vale do ltajai); Maria Carmen Melo (Sesi); Mârcia

Rodecz (lnstituto Federal Catarinense); Lindamir Luciana Schneider da Silva e Djanna Zita

Fontanive (Secretaria Municipal de Educaçâo) e Ligeia Lopes Mouta Jost (Ceja);

Comissâo de Educaçâo Superior (Meta 12), Qualidade do Ensino Superior (Meta

13), Pôs-Graduaçâo (Meta 14), Formaçâo dos Profissionais da Educaçâo (Meta 15) e
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Formaçâo Continuada (Meta 16): Susana Gauche, Dôris Hoffmann e Ana Paula L. Batista

(Unidavi); Mârcia Aparecida Dalcanale (Gered); Solange Aparecida de Oliveira Hoeller e

Paula Civiero ((lnstituto Federal Catarinense); Lindamir Luciana Schneider da Silva, Eliane

Léa Vicente Testoni, Silmara Sarai da Silva, Josela Estoele e Djanna Zita Fontanive

(Secretaria Municipal de Educaçâo); e Zuleide Demétrio Minatti (Uniasselvi/Famesul).

Comissâo de Valorizaçâo dos Profissionais (Meta 17) e Plano de Carreira (Meta 18):

Arlete de Souza (SINSPURS); Marlon Anderson de Souza, Sandra Aparecida Dela Justina,

Eliane Léa Vicente Testoni (Secretaria Municipal de Educaçâo); Marilene Back Espindola

(SINSPURS); Edlamar Leonor F. de Souza (CE Daniel Maschio); Silvana Tomedi (CEl

Padre Angelo Moser) e Vera Luci Roveda (CEl Belmarli).

Comissâo de Gestâo Democrâtica (Meta 19): Lourdes Costenaro Dall Oglio (Gered);

Maria Lenir Stupp (lnstituto Federal Catarinense); Ângela Cristina Hammann Scussel e

Djanna Zita Fontanive (Secretaria Municipal de Educaçâo), Eli Regina Bechtold, Marilene

Bach Espindola (SINSPURS).

Comissâo de Financiamento da Educaçâo (Meta 20): Djanna Zita Fontanive, Eliane

Léa Vicente Testoni, Silmara Sarai da Silva, Luis Carlos Visentainer (Secretaria Municipal

de Educaçâo), Marlon Anderson de Souza (Secretaria Municipal de Educaçâo e Conselho

Municipal de Educaçâo); Marilene Back Espindola (SINSPURS); Ernani Schneider (Gered);

Amauri de Sousa Freitas Junior e Laiana da Silva Ossemer (Secretaria Municipal de

Administraçâo).

Apôs todos os trabalhos efetivados pelas comissôes, apresentaram-se as

proposiçôes das metas e estratégias em uma Consulta Pûblica, realizada no dia 14 de

maio de 2015, para toda a sociedade civil (Apêndice C).

Nesta consulta, contextualizou-se todo o processo de elaboraçâo dos Planos

Nacional, Estadual e Municipal de Educaçâo. Fez-se a leitura de todas as metas pelos

relatores das comissôes, de modo que as propostas de alteraçôes (supressâo, substituiçâo

ou adiçâo) poderiam ser feitas pelos participantes através de um formulârio prôprio.

(Apêndice D). Estas foram analisadas pelo Fôrum e deliberadas, conforme a avaliaçâo

desse grupo, e posteriormente respondidas aos propositores.

Na sequência, a equipe técnica sistematizou o documento, com o auxilio da revisâo

textual de Ary Fontanive e criaçâo artistica dos mapas de Maicon Kammers.

Considerando o objetivo a que se propôe, visando a implementaçâo de politicas

educacionais a partir de um processo de efetiva participaçâo da sociedade, tem-se a

convicçâo de que se cumpriram os preceitos legais de uma gestâo democrâtica e
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participativa, onde o texto produzido foi o resultado de um processo de construçâo coletiva

entre os membros sociais ligados à educaçâo, traduzindo-se os desejos de uma sociedade

democrâtica e cidadâ.

Trata-se de uma construçâo legitima, que terâ sua execuçâo monitorada e avaliada

pelo Fôrum Municipal de Educaçâo, por meio da mobilizaçâo da sociedade ao longo dos

seus 10 (dez) anos de vigência.

Assim, encaminha-se o Projeto de Lei, o diagnôstico da educaçâo e as metas e

estratégias, concernentes ao Plano Municipal de Educaçâo do municipio de Rio do Sul,

realizado sob a coordenaçâo do Fôrum Municipal de Educaçâo e construido pelo povo

riossulense.
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2 ANExo r - DrAGNôsnco DA EDUcnçÂo Do MuNtciplo DE Rto Do sul

2.1 BREVr Htsrônn Do vlutrlcipro DE Rto Do sul

Originalmente, povoado pelos indigenas da etnia Xocklengl e posterior, colonizada

por imigrantes europeus, em sua maioria alemâes e italianos que vieram atraidos pela

propaganda de que a vida na América seria melhor jâ que, na Europa, a falta de

oportunidade econômica nâo absorvia a superpopulaçâo e a indûstria susbstituia o trabalho

dos artesâos (DAGNONI; WARTHA, 2011\.

Na tentativa de integrar a populaçâo do litoral com a populaçâo serrana, por meio

da construçâo da estrada Blumenau/Curitibanos, inicia-se em 1863, expediçôes lideradas

pefo engenheiro Emilio Odebrecht para a abertura de picadas, que em 1874

transformaram-se em picadâo de cargueiros, intensificando o comércio entre Blumenau e o

Planalto.

Para facilitar o fluxo comercial Dr. Hermann Blumenau determinou a construçâo de

uma balsa em 1890, cabendo ao balseiro Basilio Corrêa de Negredo a responsabilidade

por administrâ-la.

De acordo com o relatôrio sobre o inicio da colonizaçao de Rio do Sul (FUNDAçAO

CULTURAL/ARQU|VO PÛBLICO H|STÔR|CO, 2006, p. 08):

"A colonizaçâo de Rio do Sul, antigamente, conhecida por Humaitâ, Suedarm, Braço
do Sul, Bella Alliança foi consequência da colonizaçâo de Blumenau, levando-se em
consideraçâo que o territôrio da "Colônia de Blumenau" abrangia toda a regiâo do
Alto e Médio Vale do ltajai".

O inicio da colonizaçâo de Rio do Sulfoi em 1892, segundo o documento compro-

1 Historicamente habitavam o territôrio catarinense os povos indigenas Xokleng, Guarani e Kaingang. Os
Xokleng localizavam-se entre o litoral e o planalto, portanto, viviam na regiâo do Alto Vale do ltajai. Tinham
lingua, cultura e territôrio. Xokleng foi um nome dado pela literatura antropolôgica. Autodenominam-se
Laklânô, que significa gente do sol, gente ligeira ou,povo que vive onde nasce o sol. A colonizaçâo das terras
indigenas representou o maior genocidio demogrâfico da histôria da humanidade. Estima-se que dos cinco
milhôes de indigenas por ocasiâo do confronto dos europeus (1500), restaram no final do império (1889)
apenas 300 mil. Segundo Santos (1997, p 20), o territorio tradicional Xokleng foi objeto de um plano de
ocupaçâo sistemâtico e irreversivel. Os governos e as companhias de colonizaçâo estavam em acordo,
inclusive, quanto à conveniência de se minimizar a presença indigena. Desde 1914 os Xokleng, juntamennte

com os Guarani e os Kaingang foram submetidos a habitar a reserva indigena Duque de Caxias, localizada
aproximadamente a 60km do municipio de Rio do Sul.
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batôrio Diârio de Francisco Frankenberger, quando iniciado o trabalho na lavoura, fato que

caracterizou a instalaçâo definitiva da colônia.

Além da construçâo de estradas, contratadas pelo governo, cujo pagamento era

realizado pela concessâo de terras devolutas para serem colonizadas, a construçâo da

Estrada de Ferro Santa Catarina - hoje extinta, mas com planos de reimplantaçâo e

preservaçâo da sua memôria pela Fundaçâo Estrada de Ferro Vale do ltajai - TRENTUR -

contribulram com o crescimento da localidade nesse perlodo.

Rio do Sul destacou-se dos demais nûcleos do Alto Vale do ltajai desde o inicio,

graças a sua posiçâo geogrâfica privilegiada. Estrategicamente localizada, no ponto de

encontro das rodovias, começou a desenvolver um intenso comércio de produtos extraidos

da ârea rural, enquanto a indûstria surgia aos poucos.

O territôrio atual do Municipio, antes denominado Braço do Sul, fundado em 1912,

pertencia a Porto Belo em 1832; mais tarde com o desmenbramento de ltajaf de Porto Belo

em 1859, o Vale passou a pertencer a esse municipio. Quando Blumenau se emancipou

em 1892, Braço do Sul tornou-se distrito deste, passando a ser nomeado de Bella Alliança

e, em 15 de abril de 1931, emancipou-se recebendo o nome de Rio do Sul (CARDOSO,

1991) e tendo como primeiro prefeito indicado o Sr. Eugênio Daved Schneider.

O municipio de Rio do Sul abriga uma natureza exuberante e diversificada do

bioma2 Mata Atlântica, tendo o elemento predominante no solo as rochas do periodo

Devoniano3 e a floresta Ombrôfila Densa.a É entrecortado pelos rios ltajai do Sul e Oeste

cuja convergência dâ origem ao grande ltajai-Açu que perfila ao longo das cidades do Vale

do ltajai.

2 O territôrio brasileiro abriga oito biomas: Caatinga, Cerrado, Ecossistemas Costeiros, Floresta Amazônica,
Floresta com Araucârias, Pampas, Pantanal e Mata Atlântica. De acordo com Dicionârio socioambiental:
ideias, definiçôes e conceitos organizados por Eda Tassara, em Ecologia, chama-se bioma a uma
comunidade biolôgica que envolve o conjunto de seres vivos prôprios de uma determinada regiâo, em
condiçôes climâticas, geogrâficas e histôricas semelhantes, apresentando uma diversidade biolÔgica prÔpria.
3É o quarto periodo da Era Paleozoica (entre 543 e 245 milhôes de anos atrâs) e se caracteriza por intensa
sedimentaçâo continental, frequentemente intercalada com depôsitos marinhos.
a Vegetaçâo que cobre o relevo das planicies, morros, montanhas e encostas da Serra do Mar e Geral,
voltados para o Oceano Atlântico. Condicionada por clima quente e ûmido. Das florestas e do clima resultam
milhôes de nascentes de âgua. As ârvores peculiares podem atingir até 35m de altura, de estrutura dossel,
composto por densas copas, entremeadas por arvoretas, arbustos e ervas (KLEIN, 1980 apud SEVEGNANI
et al, 2013, p 97)
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Figura 1: Localizaçâo do municipio de Rio do Sul

DADOS GERAIS DO MUNICIPIO DE RIO DO SUL
estimada (lBGE, 2014): 66.251

(lBGE, 2010): 61.198

da unidade territorial (km'?): 260,970

e demogrâfica (hab/km2): 235,05

Clima Temperado temperatura média entre 1SoC e 25oC

Gentilico: riossulense

lMesorregiâo: Vale do ltajai

iEstado Santa Catarina

;Regiâo Sul

de funda : 15 de abril de 1931 .

2.2 ASPECTO DEMOGRÂFICO DO MUNICiPIO

A populaçâo do municlpio de Rio od Sul é de aproximadamente 61.198 habitantes.

Desses, 4.413 se encontram no campo e 56.785 na cidade (IBGE, 2010).

Gentilico: riossulense
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A populaçâo do municipio cresceu, entre os Censos Demogrâficos de 2000 e 2010,

à taxa de 1,71o/o âo ano, passando de 51.650 para 61.198 habitantes.

Populaçâo residente no municipio por faixa etéria - 2æOe ZO1.O

ireM ffi@.ro ÆM @
, 0afq 15a29 : 3Oa.lg 40a59 60anos

ànOS anOS : ënOS , ,no, OU mats

s 20c0 t3.738 13.782 8.566 . 10.834 4.j79 , 51.649

bd 2010 12.750 L6.564 9.896 r5.I75 6.813 61.198

Fentè: I 86 E - Censoi DËmrgGïicosde i0æê 2t1û

A estrutura demogrâfica apresentou mudanças no municipio, especificamente,

entre 2000 e 2010 foi verificada ampliaçâo da populaçâo idosa que cresceu 3,77o em

média ao ano. Em 2010 a populaçâo idosa detinha 11,1o/o do total da populaçâo municipal.

O segmento etârio de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e

2010, com média de -0,7oÂ ao ano. Crianças e jovens detinham 26,60/0 do contingente

popufacional em 2000, o que correspondia a 13.738 habitantes. Em 2010, a participaçâo

deste grupo desceu para 20,8o/o da populaçâo, totalizando 12.750 habitantes.

A populaçâo residente no municfpio na faixa etâria de 15 a 59 anos exibiu

crescimento populacional (em média 2,30o/o ao ano), passando de 33.182 habitantes em

2000 para 41.635 em 2010. Em 2010, este grupo representava 68,0% da populaçâo do

municipio.

A taxa bruta de mortalidade em Rio do Sul para o ano de 2014 é de 5,7 por 1000

ôbitos e a taxa bruta de natalidade para o ano de 2014 é de 12,1 por 1000 nascimentos

(sMS, 2015).

2.3 ASPECTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO

O municipio é considerado a capital da regiâo do Alto Vale e sua economia

baseda nos setores: confecçâo, metalmecânico, eletrônico e de alimentaçâo (laticinios,
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suinocultura, avicultura, rizicultura).

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 - Programa

das Naçôes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013) - o municipio de Rio do Sul, em

relaçâo ao pais, aparece na 364 posiçâo entre os 5.565 municlpios brasileiros, com 0,802

de indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)' e, em relaçâo aos 295

municipios de Santa Catarina ocupa a 9a posiçâo (IBGE, 2010).

Na produçâo econômica, entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno

Bruto (PfB) do Municipio cresceu28,5o/o, passando de R$ 960,9 milhôes para R$ 1.234,7

milhôes. O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 52,1o/o. A

participaçâo do PIB do Municipio na composiçâo do PIB estadual diminuiu de 1,13o/oparc

0,95% no perlodo de 2005 a2010.

Participaçâc dos setores econômicos no

Produts Interno Bruto do Municipio - 2010

Administraçâo-

"-lmpostos
n,a%

Agropecaâria
r,3yo

A estrutura econômica municipal demonstrava participaçâo expressiva do setor de

Serviços, o qual respondia por 58,7o/o do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundârio

ou industrial, cuja participaçâo no PIB era de 29,50Â em 2010, contra 28,5o/o em 2005.

Variaçâo essa similar à verificada no Estado, em que a participaçâo industrial cresceu de

28,5o/o em 2005 para28,7o/o em 2010.

sbjn-aice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três
dimensôes do desenvolvimento humano: longevidade, educaçâo e renda (ter uma padrâo de vida que
garanta as necessidades bâsicas, representadas pela saûde, educaçâo e renda). O indice varia de 0 a 1.

Quanto mais prôximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM brasileiro segue as mesmas três

dimensôes do IDH Global - longevidade, educaçâo e renda, mas vai além, pois reflete as especificidades e

desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano no Brasil. Disponivel em:

http://www. pnud.org. br/lDH/lDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li-IDHM

Priblica \
10,6% 

".j;
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Taxa de crescimento do Pl3 nominal psr setor econômico no
Municipio e ro Estedo - 2005e 2010

60,0%

5û,0%

40,0%

38,0%

20,0%

It,ÙYo

0,0%

Indûstria ServÇos

S Mr.l*icipio MEstado

Font€: I EGE

Quando analisamos os aspectos econômicos do municfpio, é importante levar

em consideraçâo, dentre outros fatores, a sua capacidade de geraçâo de renda através de

atividades nas âreas da pecuâria e agricultura. No caso da pecuâria, dados coletados da

Pesquisa Agrlcola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco)

principais culturas de rebanho local sâo as indicadas no grâfico abaixo:

Distribuifo das 5 {cincof principais

culturas de rebanho do municipio - 2011

:

I

55,4e/o

47,te/a48,4%

Agricultura

Gdos,fra*gas,frangosepiirtos ffi ,o.ooo
I

Forte: {ôGE - Pesqu is Fro{LËo PetrÈ l$l !n ir;pêl lPAM !

Na agricultura local foram analisados 5 (cinco) principais culturas, divididas entre

aquelas permanentes e aquelas temporârias, conforme demonstrado no grâfico que segue:
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O municipio possufa 620 agricultores familiares em 2006, que correspondia a

85o/o dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam 41% da ârea,

ocupavam 78% da mâo de obra do setor e participavam com 75o/o do valor da produçâo

agropecuâria mun icipal.

Atualmente, temos 261 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaraçâo

de Aptidâo ao Pronaf- 2015) e 300 familias de agricultores.

Conforme dados do ûltimo Censo Demogrâfico, o Municipio, em agosto de 2010,

possula 35.979 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo

que 34.985 estavam ocupadas e 994 desocupadas. A taxa de participaçâo ficou em 67,60/0

e a taxa de desocupaçâo municipal foi de 2,8o/o.

No tocante à taxa de desemprego, o grâfico abaixo fornece indicativos de

maneira comparativa:

Taxa de desemprego por Érea

selecionada - 2010
8,0%

7,V/a
l:| 6,w, :

ll
I 5,096 l

II q.û"a 3,6%

I E#ffiire#*sffi
: aru/ iaot C=
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I Muiriciplo Estado Microrregiâo
I
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A distribuiçâo das pessoas ocupadas por posiçâo na ocupaçâo mostra que

62,60/o tinham carteira assinada, 9,7o/o nâo tinham carteira assinada, 17,2o/o atuam por

conta prôpria e 4,1o/o de empregadores. Servidores pûblicos representavam 4,3o/o do total

ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produçâo para o prôprio consumo

representavam 2,ÙVo dos ocupados.

Pesscas ocupadas por posiçâo na ocupaçâo - 2O10

25.00O I 21.916

2t00û r

1s.00û i

10.00û r

5.O0û -: 3"380

ry
6.022

X'#
cMtâ prôlrjâ EtrËÊgèdcrs

1.518 tut
ffi

Êmptr€g;ëos- ftlio
mililars e rereurerado:

tu ncioni rio5
p*bliæs

slâtutsri6

510

IrabalhÊdtrej
nâ produçâo

pâra s préprio
(octrEo

EmFqâdos- EilFrÊgadD5-
rom ærteira de sem GÉeira de

trabrlho trabalho
â9siËda arsimdâ

Das pessoas ocupadas, 2,4o/o nâo tinham rendimentos e 13,4o/o ganhavam até

um salârio mfnimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas

era de R$ 1.599,86. Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.945,61 e entre as

mulheres de R$ 1.239,55, apontando uma diferença de 56,96% maior para os homens.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho

formal do Municipio apresentou, por sete anos, saldo positivo na geraçâo de novas

ocupaçôes entre 2005 e 2012. O nûmero de vagas criadas neste periodo foi de 9.898. No

ûltimo ano, as admissôes registraram 17.795 contrataçôes, contra 16.025 demissôes.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 28.511 postos, 43,7o/o a mais

em relaçâo a 2004. O desempenho do Municipio ficou acima da média verificada para o

Estado, que cresceu 40,1 o/o no mesmo periodo.

2.4ASPECTO SOCIAL DO MUNICIPIO

A populaçâo do municipio, conforme dados do ûltimo Censo Demogrâfico, era de

61.198 residentes, em agosto de 2010, dos quais 1.000 se encontravam em situaçâo de
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extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliat per capita abaixo de R$ 70,00. lsso

significa que 1,6% da populaçâo municipal vivia nessa situaçâo. Do total de extremamente

pobres, 232 (23,2o/o) viviam no meio rural e 768 (76,8o/o) no meio urbano.

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informaçôes do Cadastro

Ûnico para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados,

atualizados no mâximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até

meio salârio mlnimo per capita, permitindo saber quem sâo, onde moram, o perfil de cada

um dos membros das famflias e as caracteristicas dos seus domicilios.

De acordo com os registros do Cadastro Ûnico do Programa Bolsa Familia, no

mês de março de 2A15, 746 famf lias com um total: Crianças de 0 - 12. i23C e adolescentes

13 - 17:461sâo beneficiârios.

O municlpio apresenta uma cobertura cadastral inferior às estimativas oficiais, de

modo que, para alcançar todas as famflias em extrema pobreza, é necessârio realizar

açôes de busca ativa para incluir 331 familias. De junho de 2011 a janeiro de 2013, o

municipio inscreveu no Cadastro Ûnico e incluiu no Programa Bolsa Familia 81 familias em

situaçâo de extrema pobreza.

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sôcio assistencial também sâo

importantes elementos para o diagnôstico do perfil social do seu municipio. O Beneficio de

Prestaçâo Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de

distribuiçâo de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituido ainda na

Constituiçâo Federal de 1988.

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas,

açôes e atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o

caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atençâo

Integral à Familia (PAIF). O grâfico abaixo apresenta os principais indicadores de

atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS

para o ano de 2012:
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Atendimentos no PÀlF e nos Serviços de Csnvivència e

Fortalecimento de Vinculos - 2012
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lJunho

ua Ûezembro

E

A -Quantldade de Tamilias participando regularmente de grupos tro âmbito do PAIF

B - Quantidade de crianças de 0a 6 enos em 5eruiços de Coovivência e Foriâi€cimento deVinctlos
C- Quantidade de crianças/adolerætes de 6 a 15 anos em Seruiços Convivência Forlalecimento Vinculos

] D - Quantidade de iorens de 15 a 17 anos em SeruiEos de Con'rivÈncia e Fo*alecimento de Vincvlos
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2.5 ASPECTOS DE SAÛDE DO MUNICIPIO

No tocante à mortalidade infantil, o nûmero de ôbitos infantis foi de 9 crianças, ao

passo que no Estado o numero de Ôbitos infantis foi de 1.009 crianças e a taxa de

mortalidade infantil foi de 11,58 crianças a cada mil nascimentos.

No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de

internaçâo sâo: Gravidez parto puerpério, doenças do aparelho circulatôrio, lesôes

eventuais/causa externas, doenças do aparelho digestivo e <1oenças do aparelho

respiratÔrio.

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais

causas externas de ôbito relatadas pelo municlpio, como o total da populaçâo de 15 a 29

anos era de 16.564 individuos, sendo que 16 faleceram em funçâo de eventos e/ou causas

externas.

No municipio, as 3 (três) principais causas externas de ôbito dos individuos na

faixa etâria de 15 a 29 anos sâo, de acordo com dados do Ministério da SaÛde, as que

seguem no grâfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010:
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As condiçôes de saneamento e serviços correlatos do Municipio, que interferem

nas condiçôes de saÛde da populaçâo, segundo os dados do Censo Demogrâfico de 2010

revelaram que na ârea rural a coleta de lixo atendia 98,6% dos domicflios. Quanto à

cobertura da rede de abastecimento de âgua, o acesso nessa ârea estava em 83,2% dos

domicilios particulares permanentes e, 63,1o/o das residências dispunham de esgotamento

sanitârio adequado. No caso da ârea urbana, o grâfico abaixo fornece a distribuiçâo desses

serviços para os domicflios particulares permanentes:

Percentual de domicilios da ârea urbana com acesso à rede de

abastecimento de iigua, à coleta de lixo e ao escoamento do

banheiro ou sanitârio adequado - 2010

10,0%

ry*
Escoamento adequado

99.5%
qrsffil

mil
-----

Coleta de lixo

24



-ii;
-r

2.6 ASPEcros or cesrÂo MUNIcIPAL

A receita orçamentâria do municipio passou de R$ 64,5 milhôes em 2005 para

R$ 126,4 milhôes em 2011, o que retrata uma alta de 96,0% no perlodo ou 18,32o/o ao ano.

A proporçâo das receitas prôprias, ou seja, geradas a partir das atividades

econômicas do municfpio, em relaçâo à receita orçamentâria total, passou de 27,600/o em

2005 para 23,11o/o êtn 2011 , e quando se analisam todos os municipios juntos do Estado, a

proporçâo passou de 28,20o/o para 27 ,43o/o.

A dependência em relaçâo ao Fundo de Participaçâo dos Municipios (FPM)

diminuiu no Municipio, passando de 13,96% da receita orçamentâria em 2005 para 11,53o/o

em 2011. Essa dependência foi inferior àquela registrada para todos os municipios do

Estado, que ficou em 18,40o/o em 2011.

Segurança

Ptiblica

4%

Administraçâo

8%
)

i Urbanisno

Itù/a
Fstfl t 1 i h; stdrb dâ FæênCà { f,t FJ -'i.roso }là.;oià,

As despesas com saude, educaçâo, urbanismo, transporte e administraçâo foram

responsâveis por 79,47o/o das despesas municipais. Em assistência social, as despesas

alcançaram 1,760/o do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municipios

do estado, de 3,11%.

2.TASPECTOS DA EDUCAçÂO DO MUNICIPIO

O municipio contempla na atualidade, uffi total de 74 estabelecimentos

educacionais, garantindo às diversas faixas etârias o acesso e a permanência na

Di$tribuiçâo percentual das 5 {cinco}
principeis despesas do municipio - 2011
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Educaçâo Bâsica e Superior. Desses estabelecimentos, tem dependência administrativa

pûblica 50 unidades educacionais e 23 unidades educacionais sâo privadas.

Observe abaixo, a localizaçâo dos estabelecimentos educacionais no municlpio:

A seguir, apresentamos a anâlise situacional em relaçâo as metas do Plano

Municipal de Educaçâo.

2].1 META 1: EDUCAçAO |NFANTTL

Durante muito tempo, o cuidado e a educaçâo das crianças pequenas eram vistos

como tarefas da familia, principalmente das mâes e de outras mulheres. Logo apôs o

desmame, a criança era percebida como um pequeno adulto, quando jâ alcançava certo

grau de independência, passava a ajudar os adultos nas atividades cotidianas aprendendo

o bâsico para sua inserçâo social. Em nenhum momento da infância considerava-se a

identidade pessoal da criança.

No século XX, apôs a primeira Guerra Mundial, cresce a ideia do respeito à criança

culminando no Movimento das Escolas Novas, fortalecendo a necessidade de proporcionar
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uma escola que respeita a criança como um ser especifico, tendo seu trabalho focado nas

caracteristicas do pensamento infantil.

No Brasil, a histôria da Educaçâo Infantil, de certa forma, acompanhou os

parâmetros mundiais, com suas caracterlsticas prôprias, acentuada por um forte

assistencialismo e improviso.

Nos anos 80, com o processo de abertura polltica, houve pressâo por parte das

camadas populares para ampliaçâo do acesso à escola. Mas, em 1888 devido à grande

pressâo dos movimentos feministas e sociais, a Constituiçâo reconhece a educaçâo em

creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado. Hâ um

fortalecimento da nova concepçâo de infância, garantindo em lei os direitos da criança

enquanto cidadâ, incorporando a Educaçâo Infantil como primeiro nivel da Educaçâo

Bâsica, formalizando a municipalizaçâo dessa etapa de ensino.

A educaçâo no municipio de Rio do Sui inicia-se nos primôrejios da colonizaçâo

alemâ na década de 1890.

Em 1908 surge a primeira escola de povoaçâo onde o ensino era ministrado em

Lingua Alemâ, tornando-se pûblica em 1911 .

Em 15 de fevereiro de 1938 o Colégio Sagrado Coraçâo de Jesus, atual Instituo

Maria Auxiliadora, começa o atendimento a 24 crianças de 3 a 8 anos, sendo que as de 7 e

8 anos eram encaminhadas à 1" série do ensino primârio. A preocupaçâo consistia em

ensinar letras e nûmeros, preparando assim as crianças para os primeiros anos da Escola.

Esta época foi marcada pela disciplina rigida, utilizando na sua forma de educar a

formaçâo religiosa, moral e amor à pâtria.

Em 1947 surge a Unidade Jardim de Infância Delminda Silveira de Souza, inserida

na Comunidade Evangélica.

As Unidades Assistencias e Filantrôpicas surge em 1978 com o objetivo de cuidar

agregado ao educar; em decorrência da demanda, alguns anos depois se percebeu a

necessidade de um maior atendimento, surgindo assim as creches domiciliares, que eram

residências prôximas às casas dos familiares das crianças atendidas. Na década de oitenta

existiam Unidades do Estado, porém, estas atendiam na maioria crianças de 6 anos,

denominada Pré-Escola.

Na Rede Pûblica Municipal de ensino as primeiras Unidades surgem em 1978.

Hoje o Municipio possui 45 Centros de Educaçâo lnfantil; destes 31, sâo da Rede

Pûblica Municipal atendendo aproximadamente 3.000 crianças e 14 Centros de Educaçâo

Infantil da Rede Privada atendendo aproximadamente 550 crianças.
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A Secretaria Municipal de Saûde traz a informaçâo de que a taxa bruta de

mortalidade em Rio do Sul para o ano de 2014 foi de 5,7 por 1000 ôbitos, e a taxa bruta de

natalidade de Rio do Sul para o ano de 2014 foi de 12,1 por 1000 nascimentos (SMS,

2014). Esses dados mostram que a estimativa populacional do Municipio em 2014 é de

66.251; teremos entâo a projeçâo anual de 801,63 nascimentos.

Em 2010 a populaçâo de 0 a 3 anos era de2.307 (Censo Demogrâfico/lBGE, 2010)

crianças. Desta populaçâo 2.091 (Censo Escolar/2010) frequentavam a escola. O Censo

Escolar de 2014 traz dados, desta mesma populaçâo, onde 2.473 estavam na escola, com

um aumento de 382 crianças atendidas na escola. Avaliando estes dados, observa-se uma

nÛmero de atendimento ainda baixo considerando a projeçâo de nascimento para este

mesmo ano.

Jâ a populaçâo de 4 e 5 anos em 2010 era de 1.760 crianças (Censo

Demogrâfico/IBGE). Destas 1.589 (Censo Escolar, 2010) estavam na escola e em 2014 o

numero é de 1.686 crianças (Censo Escolar, 2014) frequentando os Centros de Educaçâo

Infantil. Totalizando a matricula na Educaçâo Infantil de 4.159 crianças (Censo Escolar,

2014).

Os dados nos apontam um percentual da populaçâo de 4 e 5 anos que frequenta a

escofa em relaçâo à meta nacional de 100% (universalizar até 2016), que 90,5% (Fonte:

f BGE/Censo Demogrâfico 12010) das crianças do Municipio estâo na escola.

Da populaçâo de 0 a 3 anos o percentual que frequenta a escola em relaçâo a meta

nacional de 50%, (Fonte: IBGE/Censo Demogrâfico I 2010) o Municipio tem 58,6% das

crianças na escola.

PROJEçÂO DE MATRICULAS NA EDUCAçÂO INFANTIL

ED. INFANTIL - Fonte: Censo Escolar. 2014.

Dependência Creche

2014

Creche

2013

Creche

2012

Municipal 1.947 2.028 1.915

498Privada

Total:

526 520

2.5482.473 2.413

569

2321 - 2.O91

ED. INFANTIL - Fonte: Censo Escolar, 2014.
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Municipal

Privada

2014

1.2U

432

1.686
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426 387

LOCALIZAçÂO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAçÂO INFANTIL:

Fonte: Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul (2015).

Das 45 unidades educacionais que ofertam a educaçâo infantil no Municlpio, 31

unidades municipais sâo pûblicas e 14 unidades sâo privadas.

Os recursos disponiveis de âmbito federal sâo:

a) Brasil Carinhoso Programa que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria que articula

açôes de assistência social, saûde e educaçâo. Tem o objetivo de incentivar o aumento da

quantidade de vagas para as crianças de 0 a 48 meses - especialmente as beneficiârias do

Bolsa Familia - nas creches pûblicas ou conveniadas com o poder pûblico, por meio de

complementaçâo equivalente a R$ 1. 362,00 para cada criança matriculada em creche,

ampliaçâo de 66% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar -
PNAE para alimentaçâo na creche e pré-escola e antecipaçâo do custeio (FUNDEB) para

criaçâo de novas vagas em creches publicas e conveniadas.

b) Programa Nacional de Reestruturaçâo e Aquisiçâo de Equipamentos para a Rede

Escolar Publica de Educaçâo lnfantil - Proinfância (Tem por objetivo de prestar assistência
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financeira, em carâter suplementar, ao Distrito Federal e aos municlpios que efetuaram o

Termo de Adesâo ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educaçâo e elaboraram o

Plano de Açôes Articuladas (PAR). Os recursos destinam-se à construçâo e aquisiçâo de

equipamentos e mobiliârio para creches e pré-escolas pûblicas da educaçâo infantil). .

c) O Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de

Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo - FUNDEB, repassa anualmente para o ensino

pûblico, o valor anual por aluno na creche e pré-escola para o perfodo integral de R$

4190,74 e para o perfodo parcial de R$ 3.223,65.

O recurso disponivel de âmbito municipal:

a) Descentralizaçâo Financeira (Lei No 3678, de 06 de novembro de 2001): Dispôe

sobre o repasse de recursos financeiros aos Centros de Educaçâo lnfantil, mediante

critérios que levarâo em conta o nûmero de alunos matriculados e a ârea total construida

do imôvel, para custear despesas referentes à manutençâo e ao desenvolvimento do

ensino.

Vale salientar que, frente a todas as transformaçôes, inûmeros foram os avanços na

Educaçâo Infantil do Municipio, na busca de efetivar legislaçôes que assegurem à criança

como cidadâ, sujeito de direitos, inclusive, direito à educaçâo de qualidade desde o seu

nascimento.

Hâ muito ainda por fazer, nâo sô no plano legislativo e nos documentos oficiais, mas

pela sociedade como um todo. Afina esta modalidade educacional é de responsabilidade

pûblica, e como tal, deve prioritariamente ser assumida por todos; este é o nosso maior

desafio.

2] .2 METAS 2 E 5: ENSINO FUNDAMENTAL E ALFABETIZAçÂO

O Ensino Fundamental, segunda etapa obrigatôria da Educaçâo Bâsica, passou a

ter duraçâo de nove anos a partir da Lei no 11 .27412006, com ampliaçâo da faixa etâria

recomendada (6 a 14 anos).

O Ensino Fundamental composto pelos anos iniciais (faixa etâria de 6 a 10 anos) e

pelos anos finais (faixa etâria de 11 a 14 anos) é incumbência prioritâria dos municlpios

(LDB, 1996, Artigo 11, inciso V), em colaboraçâo com os Estados, respeitadas as
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distribuiçôes proporcionais das responsabilidades e dos recursos financeiros em cada uma

das esferas do Poder Pûblico (LDB, 1996, Artigo 10, lnciso ll).

A meta de universalizar o Ensino Fundamental de nove anos e garantir que pelo

menos 95% dos alunos concluam o ensino na idade recomendada remete imediatamente à

anâlise e ao acompanhamento dos indices de acesso, repetência, abandono e evasâo.

Muitos avanços jâ foram conseguidos, mas ainda temos crianças e jovens fora da escola, e

segundo o IBGE, apenas 65% (a nivel de pais) dos matriculados no Ensino Fundamental

concluem a escola até os 16 anos.

A localizaçâo dos estabelecimentos de educaçâo que ofertam o Ensino Fundamental

podem ser observadas no mapa abaixo:

l

)'
ri

I

l

t.

Fonte: Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul (2015).

O Ensino Fundamental do municipio de Rio do Sul conta com um total de matriculas

de 7.541, sendo, 4.376 pa.a os anos iniciais e 3.165 para os anos finais (Censo

Escolar/2014). Este total estâ distribuido em 28 estabelecimentos escolares; 10 da rede

municipal de ensino, 11 da rede estadual e 07 da rede privada.

De acordo com as tabelas 01 e 02 observa-se que entre os anos de 2010 a 2014

houve um aumento pouco significativo no total de matriculas dos anos iniciais do Ensino

Fundamental, e nos anos finais.
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Contudo, é relevante observar que essa reduçâo estâ em todas as redes de ensino.

O cenârio nacional de decréscimo no total de matrfculas do Ensino Fundamental na ûltima

década é decorrente da reduçâo da populaçâo na faixa etâria de 6 a 14 anos, da

repetência, do abandono e da evasâo escolar. Em Santa Catarina, no comparativo de 2013

com 2007, houve queda de 11 ,01o/o no total de matriculas do Ensino Fundamental.o

Em Rio do Sul, no comparativo de 2010 com 2014, houve queda de 27o/o no total de

matriculas dos anos finais do Ensino Fundamental.

Tabela 01 - Nûmero de alunos Matriculados nos Anog lj n lci a isl@g4pp sp1;ol a1)

2012

1.621

1.698

Privadar I tva\

Total

Tabela 02 - Numero de alunos Matriculados nos Anos Finais

1.032

4.392

Matriculados nos Anos Finais lcs4Bp
Dependência 2010 2011

Estadual 1.941

Municipal 1.079

2013

1.605

1.053 838

763

3.165Total 3.819 3.786

A partir dos dados do censo escolar, o INEP calcula as taxas de rendimento escolar

e as taxas de distorçâo idade-série. Por meio desses indicadores é possfvel identificar os

desafios a serem superados quanto à reprovaçâo, ao abandono e à defasagem idade-série

no Ensino fundamental.

Taxa de distoryâo.idade se11g1!4ps lniciais do Ensino Fundamental

= l

Privada 791 797

3.455

2013 I 7.8 1.3

2014 8.1

Fonte: Mec;/lnep/DEED/CSl

Anol PûblicalPrivada
ll2010 | 11.1 | 0,5

ft I2011 | 10.e | 1.4

1212 | z.q i 13

6 Plano Estadual de Educaçâo de Santa Catarina -PEE|SC|2O14 - versâo preliminar
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Taxa de distorçâo i4qdg-sérig - Anos Finais do Enflqo FundarypnlB!

Ano Pûblica

2010

Privada

1.6

âo 10 as 50 Ana

Ano Municipal

18.9

15.9

17

Estadual Privada

' ga.g

2011

1212

1.1

1.5

2.9

Taxa de

94,3 96.62010

2011

1212

2013

2010

2011

97

95.3

96.1

85.6

88.2

85.5

88

99.6

96.1

93.5

98.9

98.9

98.8

Fonte: Mec/lnep/DEED/CSl

Taxa de Aprov 6o ao 9" Ano
Ano Municipal PrivadaEstadual

91.2

94.3

93.8

95.3

97.3

1212

2013

Fonte: Mec/lnep/DEED/CSl

Taxa de Repqayaçâo 1" ao I 4qp
Ano Municipal

2010 5.7

3.0

1212 4.7

2013

Fonte: Mec/l nep/DEED/CSl

âo 6" ao 9o Ano

Publica

2011
1

1212

2013

95.2

83.7 95

]

l
1.1

1.1

1.13.9

-
Estadual

3.4

Privada

0.4

6.5 1.2

l
l

Privada l
4.7

2.7

13.8

4.7
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Fonte: Mec/l nep/DEED/CSl

Taxa de Abondo 10 ao 5ë Ano
Ano Publica

2010 0.1

2011 0.2
/^/^

I
T

Privada
I

_]

I

l

0

1212 0.5

Fonte : Mec/t nep/D f e Orc S t

Taxa de Abondo 60 ao 9ô Ana
Pûblica Privada

1212

i 2013 
r

0.8

Fonte: Mec/l nep/DEED/CSl

Programas como o Mais Educaçâo de âmbito federal voltado para escolas pûblicas,

tem como projeto a ampliaçâo da jornada escolar e a organizaçâo curricular na perspectiva

da Educaçâo lntegral.

Programa Nacional de Alfabetizaçâo na ldade Certa (PNAIC),é um compromisso

formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municlpios de

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final

do 30 ano do ensino fundamental.

Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade

Condicionalidade em educaçâo do Programa Bolsa Famflia - PBF. O objetivo do programa

é acompanhar a frequência escolar que deve ser de 85o/o, no minimo, para crianças e

adolescentes de 6 a 15 anos e de 75o/o para jovens de 16 e 17 anos, que recebem o

Beneficio Variâvel Jovem (BVJ) e diagnosticar as razôes da baixa ou nâo frequência dos

estudantes incluldos no Programa Bolsa Familia, a fim de enfrentar a evasâo e estimular a

permanência e a progressâo educacional de crianças e jovens em situaçâo de

vulnerabilidade.

0.30.2

1.51.8

1.6

1.1

1.4

Inno 1

l:or1l
2011
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Programa Nacional de Tecnologia Educacional- Prolnfo, tem como principal objetivo

promover o uso pedagÔgico das tecnologias de informaçâo e comunicaçâo nas redes

pûblicas de educaçâo bâsica.

Mobiliârio escolar, uma açâo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçâo -
FNDE, que tem por objetivo renovar e padronizar os mobiliârios das escolas no pais,

garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e
contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas. Os mobiliârios foram projetados

para alunos em diversas estaturas, professores e alunos em cadeiras de rodas.

Programa Caminho da Escola e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do

Escolar - PNATE. Programas voltados ao transporte de estudantes. O Programa Caminho

da Escola, tem por objetivo renovar a frota de veiculos escolares, e garantir segurança e

qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a reduçâo da evasâo escolar,

ampliando, por meio do transporte diârio, o acesso e a permanência na escola dos

estudantes matriculados na educaçâo bâsica da zona rural das redes estaduais e

municipais, ampliando também para toda a educaçâo bâsica, beneficiando também os

estudantes da educaçâo infantil e do ensino médio residentes em âreas rurais (Lei No

11.947 de 16 de junho de 2009).

Programa Nacional do Livro Didâtico PNLD: tendo como principal objetivo subsidiar

o trabalho pedagôgico dos professores por meio da distribuiçâo de coleçôes de livros

didâticos aos alunos da educaçâo bâsica.

No âmbito Municipal temos a descentralizaçâo financeira (Lei No 3678, de 06 de

novembro de 2001): Dispôe sobre o repasse de recursos financeiros aos Centros de

Educaçâo Infantil, mediante critérios que levarâo em conta o nûmero de alunos

matriculados e a ârea total construida do imôvel, para custear despesas referentes à

manutençâo e ao desenvolvimento do ensino.

E somado a estes programas temos ainda diversas atividades curriculares

complementares oferecidas pelas escolas, que sâo esforços que têm contribuido para a

diminuiçâo da reprovaçâo e, consequentemente, da distorçâo idade-série. No entanto, para

garantir que, pelo menos, 95% dos jovens concluam o Ensino Fundamental na idade

recomendada, é urgente continuarmos desenvolvendo açôes através de politicas pûblicas

para reduzir as taxas de distorçâo idade-série, reprovaçâo e abandono, monitorando-as e

avaliando sua eficâcia para os alunos do ensino Fundamental.

Outra açâo de igual importância estâ na meta que trata sobre alfabetizaçâo, através

do Pacto Nacional pela Alfabetizaçâo na ldade Certa (Lei 12.80112013), que fixou o objetivo
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de alfabetizar todas as crianças "até os oito anos de idade, ao final do 30 ano do ensino

fundamental" (http://pacto.mec.gov.br). Houve assim, um consenso, sobre a idade e a série

fixadas para definir o objetivo de fazer com que todas as crianças apresentem "as

habilidades bâsicas de leitura e escrita". (Todos pela Educaçâo, 2013, p.24) O projeto de lei

do Plano Nacional de Educaçâo - PNE, enviado pelo MEC ao Congresso Nacional, adotou

a mesma orientaçâo, propondo a meta de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de

idade, ao final da vigência do plano decenal. Professores deverâo ter melhor formaçâo

inicial e uma boa formaçâo continuada em seu ambiente de trabalho, livros e materiais

pedagôgicos adequados terâo de ser providenciados a todos os alunos, a capacidade e a

infraestrutura de todas as escolas deverâ ser melhorada para assegurar apoio ao trabalho

pedagôgico e garantir que todos os alunos dos três anos iniciais do ensino fundamental,

independentemente de sua condiçâo social e cultural, obtenham sucesso no aprendizado.

Em 2013, o Governo Federal instituiu um instrumento prôprio de avaliaçâo nacional,

a Avaliaçâo Nacional da Alfabetizaçâo (ANA), especlfica para aferir a qualidade da

alfabetizaçâo incorporada ao Sistema de Avaliaçâo da Educaçâo Bâsica (SAEB) em 2013,

por meio da Portaria Ministerial no 48212013, tendo como objetivo principal avaliar os niveis

de alfabetizaçâo e letramento em Llngua Portuguesa, Alfabetizaçâo Matemâtica e as

condiçôes de oferta do Ciclo deAlfabetizaçâo das redes pûblicas (INEP, 2014).

Embora o municlpio de Rio do Sul tenha um bom desempenho em seus resultados e

um significativo avanço no estudo da concepçâo de alfabetizaçâo, muitas crianças ainda

nâo conseguem chegar nos resultados esperados de leitura e escrita ao concluir o Ensino

Fundamental.

As estratégias previstas pa'a a meta 2 e 5 deste Plano exigem uma parceria entre

Uniâo, estado e municlpio, pois se queremos obter êxito no processo de alfabetizaçâo, elevar

os lndices de alunos que concluam o Ensino Fundamental com melhoria nos seus

desempenhos e reduzindo as taxas de reprovaçâo, abandono e distorçâo idade-série serâo

necessârias açôes concretas com grandes investimentos na formaçâo dos profissionais de

educaçâo, na infraestrutura e nos curriculos escolares.

2].3 META 3: ENSINO MÉDIO

Segundo a LDB/96, em seu Art. 10o inciso lV os estados têm a incumbência de

"assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio", ao situar o
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Ensino Médio como etapa final da Educaçâo Bâsica, define-a como conclusâo de um

perfodo de estudos de carâter geral. Neste sentido, o reconhece como parte de uma etapa

da escolarizaçâo que tem por objetivo o desenvolvimento do individuo, assegurando-lhe a

formaçâo comum indispensâvel para o exerclcio da cidadania, fornecendo-lhe os meios

para prosperar no trabalho e em estudos posteriores.

Atualmente, mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos ainda nâo atingiram esta

etapa da Educaçâo Bâsica e milhôes de jovens com mais de 18 anos e adultos nâo

conclulram o Ensino Médio, configurando uma grande divida da sociedade com esta

populaçâo.7

A localizaçâo dos 15 (quinze) estabelecimentos de educaçâo que ofertam o Ensino

médio no municipio correspondem a 2 unidades federais, 8 unidades estaduais e 5

unidades privadas.

No municlpio de Rio do Sul o total de matrlculas no ensino médio no ano de 2014 da

populaçâo de 15 a 17 anos é 4.528. Atabela abaixo nos mostra estes dados nas redes

Federal, Estadual e Privada:

7 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educaçâo Bâsica/Ministério da Educaçâo Bâsica.
Diretoria de Curriculos e Educaçâo lntegral

Fonte: Secretaria Municipalde Educaçâo de Rio do Sul (2015).
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I Dependência Ensino Médio

I

[ È"à"r"1 1 422

Estadual 2.1g8

] Privadas 683

[1q"Ll 3?B

/1,r

{

Educaçâo Profirrion"l
(NfvelTecnico)

310

1.285
Matriculas (Censo Escolar 2014)

Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola - taxa de atendimento

-l

I ôno I Clanças de 15 a 17 anos que frequentam a es

80.7%2o1o

O Ensino Médio tem sido foco de muitas preocupaçôes nas ûltimas décadas; sendo

o acesso e a qualidade do ensino somente alguns dos maiores desafios colocados para

essa etapa. Com os avanços da expansâo de matriculas no Ensino Fundamental e a
diminuiçâo da distorçâo idade série, o nûmero de alunos ingressantes no Ensino Médio

também aumentou. Mas, apesar de mais de 80% dos jovens de 15 a 17 anos estarem na

escola parte considerâvel dos jovens estâo fora de qualquer sistema de ensino e/ou nâo

chegaram no Ensino Médio.

Dessa forma, as principais estratégias de atuaçâo com relaçâo a essa meta sâo: dar

atençâo a esse pûblico mais suscetivel ao abandono e à evasâo, inclusive na transiçâo

Fundamental-Médio; atrair os jovens de 15 a 17 anos que estâo fora da escola; e

acompanhar e ampliar açôes que busquem trabalhar com alunos que jâ se encontram em

situaçâo de defasagem escolar e com baixos niveis de proficiência. lsso implica que os

esforços e a responsabilidades dos governadores e secretârios sejam proporcionais ao

tamanho do desafio colocado por essa meta.

Taxa de distorçâo idade-série - Ensino Médio - Rio do Sul

Distorçâo ldade-Série

15,2

13,2

9,4

-l
14

11al

2010

2011 9,8
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2012 10,1

11,9

Fonte: Mec/l nep/DEED/CSl

É expectativa que este Plano possa se constituir num documento orientador dos

sistemas de ensino e das escolas e que possa oferecer aos professores indicativos paÊ a

estruturaçâo de um currlculo para o Ensino Médio que atenda as expectativas de uma

escola de qualidade que garanta o acesso, a permanência e o sucesso no processo de

aprendizagem e constituiçâo da cidadania.

2.7 .4 META 4: EDUCAçAO TNCLUSTVA

Refletindo sobre o contexto Nacional e sua continua transformaçâo nas Politicas

Pûblicas com relaçâo à Educaçâo lnclusiva, verificou-se a necessidade de pensar as açôes

municipais no contexto escolar, iniciando um processo de discussâo com a participaçâo de

todos os segmentos do municipio de Rio do Sul, os quais se encontram envolvidos com

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotaçâo. Desse processo democrâtico, surgiram ideias para futuras

açôes, objetivando modificar continuamente a realidade, construir e reestruturar a histÔria

da Educaçâo Inclusiva em nosso Municipio.

A Educaçâo Inclusiva visa garantir a igualdade de condiçôes de acesso,

participaçâo, aprendizagem, desenvolvimento e permanência, com sucesso nas escolas

regulares e em todos os nlveis, à semelhança de outros alunos. Esta premissa é garantida

em lei, através da Constituiçâo de 1988, tendo como marco histôrico da inclusâo, a

Declaraçâo da Salamanca, de 1994, a qual reafirma o compromisso com a efetivaçâo de

uma Educaçâo para todos. A Educaçâo Inclusiva também estâ fundamentada na Lei de

Diretrizes e Bases da Educaçâo, em seu capitulo V da Educaçâo Especial, no art. 58, e

reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 55, e posteriormente

instituida no âmbito municipal, através da Resoluçâo 0112008, do Conselho Municipal de

Educaçâo. Assim, tem-se que Educaçâo inclusiva como uma politica, cultural, social e

pedagôgica, voltada para a quebra de paradigmas, objetivando defender o direito de todos

os alunos no tocante à aprendizagem e participaçâo sem nenhum tipo de discriminaçâo.
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Segundo o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em dados oficiais
de 2010, em Rio do Sul, a populaçâo com pelo menos uma deficiência (visual, motora,
auditiva ou intelectual) compôe-se de 12.375 pessoas, das quais S.Sg8 sâo homens e
6.777 sâo mulheres.

Abaixo, apresentamos a porcentagem de matr[culas de estudantes com deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçâo matriculados

em classes comuns, no municipio de Rio do Sul.

2007 i 7,40/o
I2009 7,goÂ

2nno ,12, )ot

Ano Classes Especiais Escolas Exclusivas
tîr|7 7 

^O/^ 
.)a a4 .roL 4 0.r

lpeciais Escolas Exclusivas Classes Gomunr
l

23 61,20/0 I 189 31,4o/o I gl
29 55,2o/o 206 37% 1382008 7,8o/o | 29 55,2o/o 206 370/o i 138tl

2009 13,2o/o ' 32 42,8o/o 104 44o/o | 'tOl| '""1- ::'"u f \'' l, :t,"it I 'Y* + "" /o I tv|
2O1O O% 0 35,9o/o 126 64,10/o 225l^.lr2011 0%r00%01000/olz+a

t * T ^^; ï ^ ï ' ^ 1 .^--- | ^^- l

ê.G;,,C;

.l

Classes Gomuns

21,90/o

Claeees Cornuns

7,40/o

5,10/o

zo12o%]o'oo/ooltoox
--- r f t +lzot 0o/ol0Oo/o10100%

Fonte: MEC/l nep/DEED/Censo Escolar I Preparaçâo: Todos pela Educaçâo

Rede Pûblica

Évvv I

2010 100o/o

2011 100%

2Ci,2 10Oo/o

2013 100o/o 194 0o/o 0
Fonte: MEC/lnep/DEED/Censo Escolar / Preparaçâo: Todos Pela Educaçâo

Rede Privada

Classes',Espe.-iais Escolas

92,60/0 189

2008 0% 94,90/o 206

2009

2010

90,40/o 9,60/o

0%2007

0o/o

0

0

0

18,60/o

25o/o

0%

i1 1,

0o/o 94,60/o

104

15,40/o
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No âmbito educacional, através do Programa Escola Acesslvel, do Ministério da

Educaçâo, promovem-se condiçôes de acessibilidade ao ambiente fisico, aos recursos

didâticos e pedag6gicos e à comunicaçâo e informaçâo nas escolas pûblicas de ensino

regular em Rio do Sul. O Programa disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro

Direto na Escola - PDDE, às escolas contempladas pelo Programa lmplantaçâo de Salas

de Recursos M ultifuncionais.

Assim, por este programa, atende-se, de forma complementar e suplementar, aos

estudantes pÛblico da Educaçâo Especial matriculados em classes comuns do ensino

regular, assegurando-lhes condiçôes de acesso, participaçâo e aprendizagem.A Secretaria

de Educaçâo apresenta a demanda no Plano de Açôes Articuladas - PAR e indica as

escolas a serem contempladas por meio do Sistema de Gestâo Tecnolôgica - SIGETEC.

O programa disponibiliza às escolas pûblicas de ensino regular, conjunto de

equipamentos de informâtica, mobiliârios, materiais pedagôgicos e de acessibilidade parc a

organizaçâo do espaço de atendimento educacional especializado. Cabe ao sistema de

ensino a seguinte contrapartida: disponibilizaçâo de espaço fisico para implantaçâo dos

equipamentos, mobiliârios e materiais didâticos e pedagôgicos de acessibilidade, bem

como, do professor para atuar no atendimento educacional especializado.

Nesse sentido, destaca-se que os Programas Federais implantados na rede

estadual compreendem: Programa de lmplantaçâo da Salas de Recursos Multifuncional,

Programa Escola Acesslvel, Programa BPC na Escola, Programa do Livro Acessivel e

Plano Viver sem Limite. Na rede municipal, tem-se o Programa de lmplantaçâo da Salas de

Recursos Multifuncional, Programa Escola Acesslvel e Plano Viver sem Limite.

O mapa subsequente delineia a relaçâo das unidades estaduais e municipais que

dispôe de salas de atendimento especializado no municlpio de Rio do Sul.
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Fonte: Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul (2015)

Assim e, segundo informaçôes do Censo Escolar, no ano de 2014, a populaçâo da

educaçâo especial matriculados (estudantes de escolas especiais, classes especiais e

incluidos) foi de 279 estudantes. A tabela abaixo retrata o total de matriculas no

atendimento educacional especializado, por dependência administrativa:

[*ri +qq,

Creche Pfé-

Ëscola

Anos

Inrcrats

AnoÊ:

fineie

Médio , Ed, Profl

NIv,GtT ênlcb

EJAi.

PUia.

q{
illÛôdio

Federal 3 1

Estadual 24 22,30 7 2

Municipal 13 18 66 37

Privada 1 8 19 iz ',, t 3

Total 14 26 109 81 36 4 7 2
Fonte: Censo Escolar

A Rede Municipal de Ensino de Rio do Sul possui atualmente 7 salas de recursos

multifuncionais, as quais estâo localizadas na Escola Modelo Ella Kurth (bairro Rainha),

Centro Educacional Ricardo Marchi (bairro Santa Rita), Centro Educacional Pedro dos

Santos (bairro Canoas), Centro Educacional Anibal de Barba (bairro Canta Galo), Centro

Educacional Roberto Machado (bairro Progresso), Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar

Soldatelli (bairro Barragem) e Centro Educacional Willy Schleumer (bairro Taboâo).
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No âmbito estadual, a Escola de Educaçâo Bâsica Paulo Zimmermann (bairro

Centro) dispôe de 3 salas. Hâ, ainda, salas de recursos multifuncionais na Escola de

Educaçâo Bâsica Paulo Cordeiro (bairro Laranjeiras), Escola de Educaçâo Bâsica Alfredo

Dalfovo (bairro Budag) e Centro de Educaçâo de Jovens e Adultos (CEJA, no bairro

Centro).

Novas salas estâo em processo de implantaçâo no Centro Educacional Sebastiâo

Back (bairro Santana), no âmbito municipal, e na Escola de Educaçâo Bâsica Francisco

Altamir Wagner (bairro Fundo Canoas), da rede estadual. Hâ discussôes recentes acerca

da possibilidade de implantaçâo também no âmbito federal, o qual nâo dispôe da oferta.

Em 2015, pela primeira vez na rede municipal, Rio do Sul lançou o Edital de

Concurso Pûblico n'001/2015, com a efetivaçâo de cargo especifico para Professor de

Educaçâo Especial, com a previsâo inicial de 6 vagas, devendo-se o candidato possuir

Licenciatura Plena em Educaçâo Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia com

complementaçâo em Educaçâo Especial.

Ante o exposto, salienta-se que o objetivo desta meta é o de atingir o percentual de

100% da populaçâo de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. No Brasil, o

indice atual é de 85,8%, indice prôximo ao do Sul, que é de 85,9%. Santa Catarina tem o

percentual de 88,1%, fndice abaixo doVale do ltajai, o qual compreende 89%. Em Rio do

Sul, o percentual é de 92,9o/o, restando-se cumprir 7 ,1o/o até o final do decênio.

Em consonância ao art. 15, lll, da Lei n" 11.49412007, o valor anual por aluno pûblico

da Educaçâo Especial é de R$ 3.868,38 no ensino priblico.

No âmbito estadual, a politica de Educaçâo Inclusiva em Santa Catarina foi

regufamentada pela Resoluçâo n" 11212006, do Conselho Estadual de Educaçâo, que fixa

normas para a Educaçâo Especial no Sistema Estadual de Educaçâo de Santa Catarina,

tendo como principio o compartilhamento de responsabilidades entre as Secretarias

Setoriais de Estado, e na parte referente à Educaçâo foi instituldo o Programa Pedagôgico.

Este Programa institui os atendimentos em classe, que sâo: Segundo Professor de

Turma, Segundo Professor de Turma Billngue, Professor Intérprete da Libras e o Instrutor

da Libras e Serviços de Atendimento Educacional Especializado/SAEDE.

Por contemplar todas as etapas e modalidades da educaçâo bâsica, a Educaçâo

Especial deverâ seguir as orientaçôes da Diretoria de Educaçâo Bâsica e Profissional.

Estas orientaçôes foram elaboradas pela Secretaria de Estado da Educaçâo/SED e

Fundaçâo Catarinense de Educaçâo Especial/FCEE e abordam procedimentos referentes

aos encaminhamentos das solicitaçôes de atendimento em classe, para os quais serâ
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utilizada a modalidade do Sistema de Gestâo Educacional de Santa Catarina - SISGESC,

exceto para Instrutor da Libras e para os Serviços de Atendimento Educacional

Especializados que deverâo ser encaminhados por processo fisico, via malote. Para

contrataçâo do professor, devem ser respeitadas as especificidades de cada atendimento e

seguir o que tratam os respectivos editais concernentes.

O Programa Pedagôgico também contempla os SAEDEs/AEE nas âreas: da

Deficiência Auditiva/DA; da Deficiência Mental/DM; da Deficiência Visual/DV; do Transtorno

Global do Desenvolvimento/TcD ou Transtorno do Espectro Autista/TEA, do Transtorno

Déficit Atençâo com HiperatividadeÆDAH e das Altas Habilidades. Esses atendimentos

estâo vinculados à matricula e à frequência do aluno no ensino regular, que deverâ ser

encaminhado processo para anâlise, pela equipe da FCEE, quanto à sua elegibilidade,

para que a SED/DIEB possa autorizar a contrataçâo para o atendimento.

Existe, ainda, o Atendimento Pedagôgico (APD), o qual compreende a abordagem

pedagôgica, de carâter transitôrio, realizada no domicilio de alunos matriculados na

Educaçâo Bâsica afastados da escola por motivos de saûde. No Atendimento Escolar

Hospitalar (AEH), e conforme a Politica Nacional de Educaçâo Especial (MEC/SEESP,

1994), tem-se a abordagem pedagôgica realizada em sala de aula e/ou em leito, às

crianças e adolescentes, matriculados na Educaçâo Bâsica, internados em ambiente

hospitalar.

Em virtude das demandas especlficas, é fundamental a transformaçâo dos sistemas

educacionais em sistemas inclusivos, que contemplem a diversidade com vistas à

igualdade, por meio de estrutura fisica, recursos materiais e humanos e apoio à formaçâo,

com qualidade social, de gestores e educadores em todo o processo educacional.

Deve ser implementada por meio de uma politica social e educacional que assegure

e garanta a sua transversalidade, tanto na instrumentalizaçâo de sua aplicaçâo e

atendimento, quanto na formaçâo dos docentes em todo o processo de re(conhecimento)

pa'a a efetivaçâo de um sistema inclusivo.

Nesta perspectiva, foi reelaborado o segmento da Educaçâo lnclusiva no Plano

Municipal de Educaçâo de Rio do Sul que, de forma participativa, cria metas e estabelece

açôes que possibilitem garantir politicas pûblicas de apoio à inclusâo, para os prôximos 10

anos.
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2.7.5 META 6: EDUCAçAO TNTEGRAL

A Educaçâo Integral regressa à cena das politicas pûblicas vigentes e poderâ

proporcionar mudanças na configuraçâo da escola brasileira, exigindo diferentes e
complementares esforços à concretizaçâo deste projeto.

O tema da educaçâo integral, nâo é algo novo, mas recorrente desde a

antiguidade. Os pensadores Aristôteles, Marx, Jean Piaget, Célestin Freinet, Paulo Freire,

defendiam a necessidade de uma educaçâo integral ao longo da vida (GADOTTI, 2009, p.

21).

Ao longo do século XX, diversos foram os caminhos trilhados sobre as ideias de

uma escola de educaçâo integral no Brasil que, inicialmente foram propostas pelo

Manifesto dos Pioneiros da Educaçâo Nova8, escrito em 1932.

Dentre as iniciativas pûblicas de educaçâo integral no pa[s, duas se destacam no

pensar de Moll (2009, p. 13):

As escolas-parques, idealizadas porAnlsio Teixeira, na década de 1940, na cidade
de Salvador, com a construçâo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e em
Brasilia, nos anos 1950, com a construçâo de cinco escolas-parque, e os Centros
de Integrados de Educaçâo Pûblica (ClEPs), pensados por Darçy Ribeiro, que se
materializou no Estado do Rio de Janeiro, nos anos 1980, propugnando uma escola
pûblica de melhor qualidade para as camadas populares. Este projeto foi repetido
posteriormente nos Centros de Atençâo Integral à Criança (CAIC) nos anos 1990.
Experiências estas, que se propunham à ampliaçâo do tempo escolar por meio de
atividades nos campos dos esportes, das artes, da iniciaçâo ao trabalho, entre
outras.

Na atualidade, inûmeras e diversas experiências de educaçâo integral estâo em

curso no pais, bem como, no municipio de Rio do Sul, que apresenta configuraçôes

distintas da oferta dessa polltica, como o curriculo integrado, o Programa Mais Educaçâo, o

atendimento no contraturno, o Ensino Médio Inovador e o Integrado ao Ensino Técnico , a

Escola Pûblica Integrada - EPI e fortemente a Educaçâo Infantil em periodo integral.

8A expressâo "educaçâo nova", neste contexto estâ inserida na corrente pedagôgica escolanovista,
protagonizada nas ideias do norte-americano John Dewey. "Que de modo geral, propunha a reformulaçâo da
escola à valorizaçâo da atividade ou experiência em sua prâtica pedagôgica. [...] Questionavam o enfoque
pedagôgico centrado na tradiçâo, na cultura intelectual e abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e
na concorrência" (CAVALIERE, 2002, p.252). O Manifesto dos Pioneiros da Educaçâo Nova (1932), redigido
por Fernando Azevedo, defendia a educaçâo integral como "direito biolôgico" de cada pessoa e como dever
do Estado em garanti-lo (GADOTTI, 2009, p.22)
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A educaçâo integral encontra aportes legais para seu fundamento na Constituiçâo

Federaf em seus artigos, 205,206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n"

9.089/90, Artigo 4" "É dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder

pÛblico assegurar com absoluta prioridade, a efetivaçâo dos direitos [...]" e Artigo 53, que

garante o direito à educaçâo visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo

para o exerclcio da cidadania e qualificaçâo para o trabalho. Na Lei de Diretrizes e Bases

da Educaçâo Nacional (LDB) - Lei no 9.394/96 nos Artigos 34 e 87, que prevê a ampliaçâo

progressiva da jornada escolar do ensino fundamental para o regime de tempo integral, a

critério dos estabelecimentos de ensino.

No Plano Nacional de Educaçâo - Lei n" 13.005, de 25 de junho de 2014, com

vigência por 10 (dez) anos, especificamente, na meta 6 descreve: Oferecer educaçâo em

tempo integral em, no mlnimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas pûblicas, de forma a

atender, pelo menos,25oÂ (vinte e cinco por cento) dos/as alunos/as da educaçâo bâsica.

Entre as estratégias a serem implementadas estâo:

Com o apoio da Uniâo, a oferta de educaçâo bâsica pûblica em tempo integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagôgico e multidisciplinares, inclusive
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as)
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete)
horas diârias durante todo o ano letivo, com a ampliaçâo progressiva da jornada de
professores em uma ûnica escola (BRASIL, Lei no 13.005, de 25 junho de 2014).

' No Plano de Metas Compromisso Todos pela Educaçâo, instituido pelo Decreto no

6.094, de 24 de abril de 2007 , que tem como objetivo conjugar esforços da Uniâo, Estados,

Distrito Federal, Municipios, familias e comunidade, para assegurar a qualidade da

educaçâo bâsica. No Art. 20, encontramos diretrizes voltadas para a ampliaçâo do tempo

escolar, enquanto possibilidade de combate à repetência pela adoçâo de prâticas como

aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperaçâo e progressâo parcial, buscando

tanto uma qualificaçâo dos processos de ensino caracteristicos da escolarizaçâo quanto a

participaçâo dos educandos em projetos socioculturais e açôes educativas que visem dar

conta das mûltiplas possibilidades e dimensôes sociais do territôrio e da cidade.

lmportante destacar que "educaçâo integral nâo é o mesmo que tempo ou perîodo

integral, nem se refere apenas, aos espaços de aprendizagens no âmbito escola"

(FONTAN tVE, 2014).
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Segundo Jaqueline Moll (2009), a ampliaçâo do tempo de efetivo trabalho escolar
nâo estâ colocado simplesmente como questâo de aumento de tempo na escola nem como

espaço de atividades extracurriculares assistencialistas, complementares, mas como

condiçâo preclpua para que se possa organizar um curriculo capaz de integrar os diversos

campos de conhecimento e as diversas dimensôes formadoras da criança, do pré-

adolescente, do adolescente, do jovem e do adulto na contemporaneidade.

A Educaçâo Integral, para os pesquisadores, Antunes e Padilha (2010), além de

considerar as dimensôes da formaçâo humana - biolôgica, psicolôgica, cognitiva,

comportamental, afetiva, relacional, valorativa, sexual, ética, estética, criativa, artistica,

ambiental, polftica, tecnolôgica e profissional - trata de abrir a mente e o coraçâo para as

diferentes possibilidades de ensino e aprendizagem que formos capazes de realizar. Trata-

se de articularmos saberes a partir de projetos integrados e integradores, de açôes e

parcerias intersetores e interculturas.

Para Moacir Gadotti (2009, p. 97), "O princlpio geral da educaçâo integral é a
integralidade. O conceito de integralidade refere-se à base da educaçâo, que deve ser

integral, omnilateral e nâo parcial e fragmentada".

A meta nacional em relaçâo ao percentual de escolas pûblicas com estudantes que

permanecem pelo menos 7h em atividades escolares é de 50%. Na atualidade, o pais estâ

com 34,7o/o em relaçâo a meta, o Estado de Santa Catarina com 52,70Â e o municipio de

Rio do Sul com 78o/o, ou seja, jâ ultrapassou a meta nacional pa'a a década na oferta de

atendimento igual ou superior a sete horas diârias.

Jâ a meta nacional em relaçâo ao percentual de estudantes que permanecem pelo

menos 7h em atividades escolares é de 25o/o. Na atualidade, o pais atende 13,2o/o, o

Estado de Santa Catarina tem 16,20/o e Rio do Sul tem 38,5o/o, da oferta desse

atendimento, cumprindo e ultrapassando a meta nacional.

Entretanto, um dos maiores desafios da educaçâo integral no Municipio é a

garantia da qualidade do ensino, haja vista que, a ampliaçâo do tempo escolar,

necessariamente, nâo garante a perspectiva da educaçâo integral no curriculo escolar.

O quadro abaixo, apresenta as matriculas das unidades de tempo integral na

Educaçâo Bâsica (Censo Escolar 2014) no Municipio:

Ensino Fundamental Ensino MédioDependência
Administrativa

Ed. lnfantil
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Considerando a realidade do municipio, a definiçâo da meta 6 - Educaçâo Integral

para o Plano Municipal de Educaçâo dispôe: Oferecer educaçâo em tempo integral, em

no mlnimo, 85o/o (oitenta e cinco por cento) nas escolas pûblicas, de forma a

atender, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos estudantes da educaçâo bâsica,

até o final da vigência deste plano.

De acordo com a Resoluçâo No 7, de 14 de dezembro de 2010, Art. 36:

Considera-se como de periodo integral a jornada escolar que se organiza em 7
(sete) horas diârias, no minimo, perfazendo uma carga horâria anual de, pelo

menos, 1.400 (mil e quatrocentas) horas.

Desta maneira, o legado das ideias e prâticas relacionadas à educaçâo integral

para o atual contexto histôrico, incitam à reflexâo e à necessidade de reestruturar e

redefinir a escola para responder, em solidariedade, aos desafios de seu tempo histôrico

com vistas à maior qualificaçâo do processo de ensino-aprendizagem, tendo como

horizonte o atendimento escolar em periodo integral.

Localizaçâo da totalidade de unidades de educaçâo bâsica em tempo integral:

731
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onte: Secretaria Municipalde Educaçâo de Rio do Sul (201S)

Localizaçâo das unidades educacionais que ofertam Ensino Fundamental e Ensino Médio

em tempo integral:

WttWcù
E Éfr'o ancffr/tH'tEt

æûrptffi

onte: Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul (2015)

Os recursos federais disponiveis para a educaçâo integral sâo:
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a) O Programa Mais Educaçâo, estratégia do Ministério da Educaçâo tem por

objetivo fomentar a ampliaçâo da jornada escolar e a organizaçâo curricular na perspectiva

'da Educaçâo Integral para crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades sôcio-

educativas, no contraturno escolar, articuladas ao projeto de ensino desenvolvido pela

escola e congrega açôes conjuntas dos Ministérios da Educaçâo (MEC), Cultura (MinC),

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Esporte (ME), Ciência e Tecnologia

(MCT), Meio Ambiente (MMA) e da Presidência da Repûbtica (pR).

., As escolas das redes pûblicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito

Federal lazem a adesâo ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso,

optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagôgico;

educaçâo ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educaçâo; cultura e artes;

cultura digital; promoçâo da saûde; comunicaçâo e uso de mfdias; investigaçâo no campo

das ciências da natureza e educaçâo econômica.

Para isso, o Fundo Nacional de Manutençâo de Desenvolvimento da Educaçâo

Bâsica e de Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo (FUNDEB) - Lei n" 11.49412007

estabeleceu o financiamento diferenciado para matriculas em tempo integral,

contabilizadas pelo Censo Escolar.

b) O Programa Ensino Médio Inovador- ProEMl, instituido pela Portaria no 971, de 9

de outubro de 2009, integra as açôes do Plano de Desenvolvimento da Educaçâo - PDE,

como estratégia do Governo Federal para induzir à reestruturaçâo dos currfculos do Ensino

Médio.

O objetivo do ProEMl ê apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes

na escola e buscando garantir a formaçâo integral com..a inserçâo de atividades que

tornem o curriculo mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do

Ensino Médio e as demandas da sociedade contemporânea.

Os projetos de reestruturaçâo curricular possibilitam o desenvolvimento de

atividades integradoras que articulam as dimensôes do trabalho, da ciência, da cultura e da

tecnologia, contemplando as diversas âreas do conhecimento a partir de 8 macrocampos:

Acompanhamento Pedagôgico; lniciaçâo Cientifica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e

Artes; Comunicaçâo e uso de Midias; Cultura Digital; Participaçâo Estudantil e Leitura e

Letramento.

50



v
-?,e

,

tr
I

c) Quadras esportivas nas escolas: Prevê a construçâo de quadra coberta nova e
construçâo de cobertura para quadra jâ existente, direcionadas às escolas municipais ou

..estaduais.

d) O Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de Valorizaçâo dos

Profissionais da Educaçâo - FUNDEB, repassa anualmente para o ensino pûblico, o valor
anual estimado por aluno da Educaçâo Bâsica de periodo integral é de R$ 4"190,74.

2.7.6 META 7: QUALIDADE DA EDUCAÇAO

Conforme nova técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anisio Teixeira (lnep), O indice de Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica (ldeb) é um

indicador de qualidade educacional que combina informaçôes de desempenho em exames

padronizados (Prova Brasil ou Saeb) - obtido pelos estudantes ao final das etapas de

ensino (5" e 9' anos do Ensino Fundamental e 3' ano do Ensino Médio) com informaçôes

sobre rendimento escolar (aprovaçâo).

Estudos e anâlises sobre qualidade educacional raramente combinam as

informaçôes produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a

complementaridade entre elas seja evidente.

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo

com que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educaçâo bâsica,

nâo é desejâvel, mesmo que aqueles que concluem essa etapa de ensino atinjam elevadas

pontuaçôes nos exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos

concluem o ensino médio no perlodo correto nâo é de interesse caso os alunos aprendam

muito pouco na escola.

Em suma, um sistema de ensino ideal seria aquele em que todas as crianças e

adolescentes tivessem acesso à escola, nâo desperdiçassem tempo com repetências, nâo

abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. Sabe-se que, no

Brasil, a questâo do acesso à escola nâo é mais um problema, jâ que quase a totalidade

das crianças ingressa no sistema educacional.

Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes sâo bastante elevadas, assim

como a proporçâo de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a
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educaçâo bâsica. Outro indicador preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos
em exames padronizados.

' O ldeb foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informaçôes de
desempenho em exames padronizados com informaçôes sobre rendimento escolar (taxa

' média de aprovaçâo dos estudantes na etapa de ensino).

A tabela abaixo reproduz as metas projetadas para as notas do ldeb, no âmbito

nacional e estadual, considerando-se o corrente ano:

PLANO NACIONAL DE EDUCAçÂO - Metas projetadas

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos lniciais do Ensino Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental 4,7 ' 5,0 E, .) 5,5

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2

l

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos lniciais do Ensino Fundamental 5,8 6,0 6,3 6,5

Anos Finais do Ensino Fundamental 5,5 5,7 6,0 6,2

Ensino Médio 4,7 5,2 5,4 5,6
Fonte: Plano Nacional de Educaçâo / Plano Estadual de Educaçâo

E importante, ainda, avaliar o câlculo ldeb por dependência administrativa no

municipio de Rio do Sul, em um quadro histôrico e comparativo das notas com as metas,

de acordo com publicaçôes oficiais, e assim disposto:

9,"*nO ldeb Obervado Metae Proletadas
200s1 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 12013' 2015 2017 2019 2021

Estadual 4.4

4.5 %ou _4:8+ 52 I 5.5 i 57
4.9 I 5.3 5.5 i 5.8

6.0 6.2 6.5

Municipal 6.0 6.3 6.5
Fonte: Inep / Os resultados destacados em laranja referem-se ao ldeb que atingiu a meta.

9o Ano ld€b Obesvado
2005 2007 2009 2011 2413 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021,

Estadual 4.3 4.4 4.2 4.3 4.5 4.8 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2

Municipal 4.0 4.3 4"6 4.0 4.2 4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 5.9
Fonte: Inep i Os resultados destacados em roxo referem-se ao ldeb que atingiu a meta.
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A tabela abaixo apresenta as médias do ldeb no pais. Salienta-se que no Ensino

Médio, o ldeb é divulgado somente para o pais, regiôes e estados, conforme informaçôes a
,seguir:

IDEB Observado

2005 2097 I 2009 2021

3.9 1 4.2 4.63.8 6.0

Dependência Ad m inistrativa

+.0t4
3.5

.3 4.7
-.8 4.2

t-l 6..6_+_
.0 r 4.4

5.0 6.1

4.5 5.7

6.8 7.5

4.7 5.8
Fonte: Inep./ Os resultados destacados em amarelo referem-se ao ldeb que atingiu a meta. Fonte: Saeb e
Censo Escolar.

Anos Finais do Ensino Fundamental

lDfB Obaervâdo

I Estadual 3.3
Municipal

Censo Escolar.

Fonte: Inep / Os resultados destacados em azul referem-se ao ldeb que atingiu a meta. Fonte: Saeb e Censo
Escolar.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

I +: [s.C"l a?
Dependência Ad m i nistrativa

3.8 3.1 I 3.3

6.0 I 5.9

Ensino Médio
ItËts Ohsel,ado

2AO7 I 2009

Metas

2005 2007 I 2009 2011 I 2013 2011 2013 2021

Tstal

-

3.4 3.5 3.7 3.9 5.2

Dependência Ad mi nistrativa
Estadual 3.0 3.4 3.1 \ 3.2 3.3 3.6 4.9
Privada

-

5.6 5.7 5.8 6.0 7.0
Pûblica 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9
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As tabelas seguintes correspondem à quantidade de escolas que cumpriram as

metas do ldeb - nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, no municipio de Rio do

Sul:

Anos lniciais

Rede Municipal

Fonte: MEC/lnep / Preparaçâo: Todos Pela Educaçâo

Anos Iniciais

Rede Municipal

Anos Finais

Rede Estadual

Fonte: MEC/lnep lPreparaçâo: Todos Pela Educaçâo

Anos Finais

Rede Municipal

Fonte: MEC/lnep / Preparaçâo: Todos Pela Educaçâo

Além do ldeb, existe o Sistema de Avaliaçâo da Educaçâo Bâsica (Saeb), o qual tem

como principal objetivo avaliar a Educaçâo Bâsica brasileira e contribuir para a melhoria de
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sua qualidade e parc a universalizaçâo do acesso à escola, oferecendo subsidios

concretos para a formulaçâo, reformulaçâo e o monitoramento das politicas pûblicas

voltadas para a Educaçâo Bâsica. Além disso, procura também oferecer dados e
indicadores que possibilitem maior compreensâo dos fatores que influenciam o

desempenho dos alunos nas âreas e anos avaliados.

O Saeb é composto por três avaliaçôes externas em larga escala:

Aneb Anresc/Prova Brasil ANA
Avaliaçâo Nacional da Avaliaçâo Nacional do Avaliaçâo Nacional da

AlfabetizaçâoE9u"Tg9Bq.l91 I Rendimento Escolar

Os fndices subsequentes retratam a porcentagem de alunos do Ensino Fundamental

com pontuaçâo acima do nlvel considerado adequado na Prova Brasil, discriminada por

disciplina:

5o ano

Anô Português Matemâtica

2005 17,2

2007 19,2

25,9

2011 32,5

2013 41,1
For tUEC/lnep - Prova Brasil/Saeb/ Preparaçâo: Todos Pela Educaçâo

9o ano

r_I
Além do supracitado, a qualidade do Ensino Médio também é avaliada pelo Exame

Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o
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desempenho do estudante ao fim da educaçâo bâsica, buscando contribuir para a melhoria

da qualidade desse nlvel de escolaridade.

Conforme disposto em seu site oficial, a partir de 2009 passou a ser utilizado

também como mecanismo de seleçâo para o ingresso no ensino superior. Foram

implementadas mudanças no Exame que contribuem para a democratizaçâo das

oportunidades de acesso às vagas oferecidas por lnstituiçôes Federais de Ensino Superior

(IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturaçâo dos currfculos do

ensino médio.

Respeitando a autonomia das universidades, a utilizaçâo dos resultados do Enem

para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase ûnica de seleçâo ou combinado

com seus processos seletivos prôprios. O Enem também é utilizado para o acesso a

programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para

Todos - ProUni.

De acordo com divulgaçâo realizada pelo Inep e jornal Diârio Catarinense, em

pubficaçâo on-line do dia 23 de dezembro de 2014, escolas catarinenses perderam

posiçôes no ranking nacional do Enem em 2013. Nenhuma escola catarinense figurou

entre as 100 melhores do pais na avaliaçâo daquele ano. Das 10 primeiras colocadas no

Estado, todas privadas, 7 perderam posiçôes no ranking nacional na comparaçâo com

2012. A Associaçâo Educacional Luterana Bom Jesus lelusc, de Joinville, conquistou a

fiderança entre as escolas catarinenses, mas caiu72 posiçôes no pais entre 2013 e 2012.

A meta 7 deve ser compreendida como um objetivo permanente e ininterrupto, cujo

direcionamento deve buscar a valorizaçâo da educaçâo de maneira eficaz junto à

implantaçâo de medidas que assegurem politicas educacionais a favor dos educandos e

educadores do municipio de Rio do Sul.

2.7.7 METAS I e 9: EDUCAçÂO DE JOVENS E ADULTOS

A Educaçâo de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de Ensino, que tem como

objetivo atender a todos, que em tempo hâbil, nâo tiveram a oportunidade de concluir a sua

formaçâo nos nlveis de Alfabetizaçâo, Ensino Fundamental e Médio e aos que apresentam

histôrico de distorçâo série/idade no ensino regular. A idade minima para ingresso na

Educaçâo de Jovens eAdultos é de 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18

anos completos para o Ensino Médio.

56



,"1 t

û,l

No Brasil, durante as ûltimas quatro décadas da açâo do Estado no campo da

Educaçâo de Jovens e Adultos, podemos mencionar na esfera Federal, a criaçâo do

Movimento Brasileiro de Alfabetizaçâo-Fundaçâo Mobral (1967-1985), da Fundaçâo

Nacional para Educaçâo de Jovens e Adultos-Fundaçâo Educar (1986-1990), e do

Programa Brasil Alfabetizado (2003 - atual). Com a Constituiçâo Federal de 1988 e a Lei de

Diretrizes e Bases da Educaçâo Nacional - Lei No 9394/96, a s poiiticas nacionais de

educaçâo de jovens e adultos ganham destaque das esferas federal e estadual para a

esfera municipal. A Lei determina que os sistemas de ensino devem assegurar

gratuitamente aos jovens e adultos que nâo puderam efetuar os estudos na idade regular,

oportunidades apropriadas, considerando as caracteristicas do estudante, seus interesses,

condiçôes de vida e trabalho, viabilizando e estimulando o acesso e a permanência do

trabalhador na escola, mediante açôes integradas e complementares entre os diversos

setores das esferas pûblicas.

NoAlto Vale do ltajai, o Ensino Supletivo teve inlcio em 1987, com a implantaçâo do

Nûcleo Avançado do Ensino Supletivo em Laurentino. Em 1992, com a necessidade de

atender a demanda significativa de Rio do Sul, é que surgiu o Centro de Educaçâo de

Jovens e Adultos. Em 2003, iniciou-se o projeto de educaçâo prisional atendendo os

apenados nos nlveis de alfabetizaçâo, nivelamento, ensino fundamental e médio. Em 2004,

aderiu ao programa Brasil/Santa Catarina Alfabetizada, financiado pelo Ministério da

Educaçâo. Em 2005, iniciou o atendimento aos dependentes quimicos no prôprio local de

internamento. E, em 2006, foi estendido o atendimento aos adolescentes em conflito com

lei, no Centro de Atendimento Sôcioeducativo Provisôrio - CASEP.

O Serviço Social da Industria/SESI inicia suas atividades no ano de 1999 com

"Programa SESI Educaçâo do Trabalhador" para oportunizar a escolarizaçâo dos

trabalhadores nas indûstrias, atendendo os estudantes no local de trabalho.

No âmbito da Secretaria Municipal de Educaçâo a modalidade da Educaçâo de

Jovens e Adultos, iniciativas isoladas aconteciam anteriores a 1994. A partir desta data,

firmou-se um convênio com a Uniâo de Associaçôes de Bairros, onde foram criados três

nûcleos/salas de alfabetizaçâo. Em 2003, a partir da divisâo de Educaçâo de Jovens e

Adultos na Secretaria Municipal de Educaçâo inicia-se a implantaçâo do projeto de

Alfabetizaâo de Jovens e Adultos e, em 2006 adere ao programa federal "Por um Brasil

alfabetizado".

O desafio que o Plano Municipal de Educaçâo apresenta, é formular, de maneira

participativa, pollticas priblicas que se consolidem como politica de Estado, levando-se em
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consideraçâo a diversidade dos sujeitos da EJA, exercitando uma concepçâo ampliada de

educaçâo de jovens e adultos, que entende educaçâo pûblica e gratuita como direito

universal de aprender, de ampliar e partilhar conhecimentos e saberes acumulados ao

longo da vida, e nâo apenas de se escolarizar.

Neste sentido, a meta 8, do Plano Municipal de Educaçâo dispôe: Elevar a

escolaridade média da populaçâo de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a

afcançar, no minimo, 12 (doze) anos de estudo no ûltimo ano de vigência deste Plano, para

as populaçÔes do campo e da regiâo de menor escolaridade no Municipio, exceto

analfabetos, e dos 25o/o (vinte e cinco por cento) mais pobres, igualando a escolaridade

média entre negros e nâo negros declarados à Fundaçâo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica - IBGE.

Segundo dados do Ministério da Educaçâo/MEc/lNEP, no ano de 2013, tivemos 745

matrlculas na faixa etâria de 18 a 29 anos, somente da ârea urbana. Dessas, 476 nâo

declararam cor,249 declararam ser brancos, 1 preta, 17 parda,l amarela e 1 indigena.

A escolaridade média da populaçâo de 18 a 29 anos residente em ârea rural em

relaçâo aos 12 anos da meta nacional é de 7,8 em Rio do Sul.

A escolaridade média da populaçâo de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres em

relaçâo a meta nacional de 12 anos é de 7 ,7 em Rio do Sul.

A razâo entre a escolaridade média da populaçâo negra e da populaçâo nâo negra

de 18 a 29 anos em relaçâo a meta nacional de 100% é de 88,6 em Rio do Sul. (IBGE,

2010).

Quanto à elevaçâo média das populaçôes do campo, dos mais pobres e dos

negros, à meta nacional é de 12 anos. O municipio de Rio do Sul em relaçâo à meta

nacional tem 10,1.

Esses dados nos remetem ao desafio de assegurar politicas pûblicas às populaçôes

rurais e afrodescendentes, bem como, a necessidade de identificar a regiâo de menor

escolaridade no Municipio.

A meta 9, do Plano Municipal de Educaçâo dispôe: Elevar a taxa de alfabetizaçâo da

popufaçâo com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 98o/o (noventa e oito por cento) até

2017 e, até o final da vigência deste Plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em

75% (setenta e cinco por cento) a taxa de analfabetismo funcional e dobrar a oferta da

EJA, tendo em vista os dados apresentados sobre a taxa de analfabetismo do Muncipio:

2,81o/o, o que corresponde a 1.362 analfabetos (IBGE, 2010). Outro dado que revela a
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realidade desta meta, é a populaçâo de 15 anos ou mais sem instruçâo e fundamental

incompleto que é de 18.427 (IBGE, 2010).

Na atualidade, a populaçâo que frequenta a Educaçâo de Jovens Integrada à

Educaçâo Profissional (EJA presencial) é de: 506 estudantes. Jâ a populaçâo que

frequenta a Educaçâo de Jovens e Adultos (EJA semi-presencial) é de 916 estudantes

(Censo Escolar, 2014).

A populaçâo de jovens e adultos que frequenta o Programa Brasil Alfabetizado,

desenvolvido através de nûcleos nos bairros Barra do Trombudo, Canta Galo e Taboâo

corresponde a 32 estudantes (CEJA, 2014).

A populaçâo privada de liberdade atendida no estabelecimento penal, no ano de

2014, corresponde a 121 estudantes.

A populaçâo de jovens e adultos atendidos pelo SESI, no ano de 2014, é de 148

estudantes.

Quanto às condiçôes de acesso e permanência a EJA, o transporte e a alimentaçâo

escolar nâo sâo ofertadas pela unidade pûblica, o que dificulta a frequência nos nûcleos de

estudo.

Localizaçâo das unidades que ofertam a modalidade de Educaçâo de Jovens e

Adultos. na atualidade:

Fonte: Secretaria Municipalde Educaçâo de Rio do Sul (2015)
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Os recursos disponiveis para a Educaçâo de Jovens e Adultos, repassados pelo

Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de Valorizaçâo dos

Profissionais da Educaçâo por aluno ano é de R$ 2.578,92.

O programa federal existente no Municipio, é o Programa BrasilAlfabetizado (PBA),

voltado para a alfabetizaçâo de jovens, adultos e idosos. O objetivo do programa é

promover a superaçâo do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e

idosos e contribuir para a universalizaçâo do ensino fundamental no Brasi!. Sua concepçâo

reconhece a educaçâo como direito humano e a oferta pûblica da alfabetizaçâo como porta

de entrada parc a educaçâo e a escolarizaçâo das pessoas ao longo de toda a vida.

Considerando o exposto, é fundamental garantir o direito social à educaçâo como

direito de cidadania assegurado pela Constituiçâo Federal de 1988. Dar a necessidade de

se oferecer o maior nûmero possfvel de oportunidades para que o jovem, o adulto e o idoso

possam exercer sua cidadania diante dos desafios que se enfientam no mundo de hoje.

2].8 METAS 10 E 11:EDUCAçAO PROF|SSIONAL

A Educaçâo Profissional e Tecnolôgica passou a integrar a Lei de Diretrizes e Bases

da Educaçâo, Lei n' 9.394/96, no ano de 2008, sancionada pelo presidente Luiz lnâcio Lula

da Silva. Nesse sentido, constituiu-se uma nova politica de aperfeiçoamento e

desenvolvimento na qualidade da educaçâo brasileira, permitindo-se a elevaçâo da

escolaridade dos trabalhadores.

Conforme esclarecimentos do Ministério da Educaçâo, a nova redaçâo dos artigos

37, 39, 41 e 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educaçâo Nacional (LDB) propôe que a

educaçâo profissional se integre aos diferentes nlveis e às modalidades de educaçâo e às

dimensôes do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos podem ser organizados por

eixos tecnolôgicos; assim, possibilitam a construçâo de diversos itinerârios formativos - um

aperfeiçoamento do aluno na ârea escolhida.

A educaçâo profissional e tecnolôgica abrange cursos de formaçâo inicial e

continuada ou qualificaçâo profissional, técnica de nivel médio e tecnolôgica de graduaçâo

e pôs-graduaçâo. As instituiçôes de educaçâo profissional também deverâo oferecer, além

de seus cursos regulares, cursos especiais, abertos à comunidade. Nesse caso, a

matricula nâo deve ser condicionada, necessariamente, ao nlvel de escolaridade, mas à

capacidade de aproveitamento do aluno.
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Também foi acrescentada uma seçâo sobre a educaçâo profissional técnica de nivel

médio, no Capitulo ll do Titulo V da LDB. O dispositivo propôe que o ensino médio,

atendida a formaçâo geral do estudante, prepare para o exerclcio de profissôes técnicas.

Assim, a articulaçâo deve ser feita de forma integrada (matricula ûnica, na mesma escola)

ou concomitante (matriculas distintas, na mesma ou em outra instituiçâo, para quem

ingressa ou jâ cursa o ensino médio).

O mapa abaixo dispôe a relaçâo de instituiçôes de educaçâo profissional técnica no

municlpio de Rio do Sul:

æGÊ fo)e nffit@nffi

Segundo dados oficiais do MEC/lnep/DEED/Censo Escolar, no ano de 2007, o

nûmero de matrlculas de educaçâo profissional técnica foi de 1.034 matriculas no

municipio de Rio do Sul. No ano de 2013, efetuaram-se um total de 1.620. Assim, em 6

anos, elevou-se o nûmero de matriculas em 586. Considerando-se o valor oficial de 2013,

dever-se-â atingir pelo menos 4.860 matriculas efetivas ao ano até o fim do decênio.

Em 2013, foram realizadas 867 matriculas na rede priblica e 753 matriculas na rede

privada, das quais 807 se concentram na localidade urbana e 813 na localidade rural.

Quanto à forma de articulaçâo com o Ensino Médio, sâo 451 matrlculas de forma

integrada, 300 matriculas ocorrendo-se concomitantemente e 869 matrlculas

subsequentes. Em Rio do Sul, somente o Instituto Federal Catarinense (lFC) oferta cursos

Fonte: Secretaria Municipalde Educaçâo de Rio do Sul(2015).
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de maneira integrada ao Ensino Médio, e o SENAI, SESI e SENAC oferecem os cursos de

forma subsequente, apôs a finalizaçâo do Ensino Médio. Tem-se, ainda, o Centro de de

Educaçâo Profissionalizante (CEDUP), porém, atualmente nâo se encontra em

funcionamento.

A oferta da EJA integrada à Educaçâo Profissional, segundo dados do

MEC/fnep/Censo Escolar (2013) revela a matricula de 13 estudantes, correspondendo a

1.5% no ano de 2009. Nesse contexto, o municlpio de Rio do Sul estabelece metas e

estratégias para que todos os cidadâos tenham efetivo acesso a uma educaçâo geral de

base, associada a sôlidos programas de educaçâo profissional para seus jovens em

processo formativo e seus adultos em busca de requalificaçâo para o trabalho.

2.7.9 METAS 12,13,14, 15 E 16: EDUCAçÂO SUPER|OR

A Educaçâo Superior é de fundamental importância para o desenvolvimento do pals,

por consequência do municipio, e estâ respaldada pela legislaçâo vigente: Constituiçâo

Federal de 1988, LDB 9394/96 e no PNE (lei 13.00512014), destacando o direito ao acesso

à educaçâo de qualidade por parte da populaçâo.

Abrange cursos e programas de graduaçâo (bacharelado, licenciatura e tecnôlogo),

de pôs-graduaçâo (especializaçâo, mestrado e doutorado), de extensâo e cursos

sequenciais, podendo ser ofertada pelas redes de ensino pûblica e privada, considerada as

modalidades presencial e à distância.

Favorece a socializaçâo do individuo e almeja mudanças significativas em suas mais

variadas formas de abrangência: um processo contlnuo de desenvolvimento fisico, moral e

intelectual. Agregando valores e conhecimentos para o desenvolvimento pessoal e

regional, fortalecendo a economia e capacitando novos profissionais, qualificando a força

de trabalho. Em uma visâo mais ampla, permite novas soluçôes para os desafios do dia a

dia, contribuindo para a construçâo de uma sociedade melhor.

Cabe ao municipio integrar-se às politicas e programas educacionais oferecidos pela

Uniâo e pelo Estado, garantindo assim, a expansâo da oferta, para que mais pessoas

possam acessar este nivel de ensino. As instituiçôes pûblicas, municipais e estaduais de

ensino superior sâo da competência dos Sistemas Estaduais de Educaçâo que realizam o

credenciamento e recredenciamento dessas instituiçôes.
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As metas que contemplam a Educaçâo Superior estabelecidas neste plano, vâo

desde a elevaçâo da taxa bruta de matriculas, asseguradas a qualidade da oferta e sua

expansâo (meta 12),a qualidade na educaçâo superior (meta 13), ampliando a proporçâo

de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercicio nas instituiçôes de ensino

superior, bem como, elevar gradualmente o nûmero de matriculas na pôs-graduaçâo stricto

sensu ( meta 14). A garantia da formaçâo especifica em nlvel superior aos profissionais de

educaçâo em curso de licenciatura na ârea de conhecimento em que afuam, de acordo

com LDB 9394 de 20112196, em seu artigo 61 (meta1S) e a formaçâo em n[vel de pôs-

graduaçâo em percentual de 50% dos professores da educaçâo bâsica e a garantia de

educaçâo continuada em sua ârea de atuaçâo, conforme as necessidades, demandas e

contextualizaçâo do sistema de ensino (meta 16).

Estas metas poderâo se consolidar através de politicas pûblicas, em regime de

colaboraçâo, através de programas e açôes nas esferas Federal e Estadual, com

incentivos à qualificaçâo da formaçâo em nivel superior, nas modalidades, presencial e a

distância.

A oferta da educaçâo superior no municipio pode ser verificada no mapa abaixo:

Fonte: Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul (2015).

Vârias açôes e politicas devem ser efetivadas visando à ampliaçâo e

democratizaçâo do acesso a esse nivel educacional "...como garantia de que a formaçâo
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serâ fator efetivo e decisivo no exerclcio da cidadania, na inserçâo no mundo do trabalho e
na melhoria da qualidade de vida e ampliaçâo da renda" (CONAE - Etapa Estadual, p. 70).

A meta do Brasil para a taxa de escolarizaçâo bruta na educaçâo superior da

populaçâo de 18 a24 anos é de 50%. Na atualidade, o Brasil estâ em 30,3% e em Santa

Catarina tem 41o/o em relaçâo à meta nacional. A meta do Brasil para a taxa de

escolarizaçâo liquida ajustada na educaçâo superior da populaçâo de 18 a24 anos é de

33o/o. Na atualidade, o Brasil tem 20,1% e Santa Catarina tem28,4%o.

Em nosso municfpio, a populaçâo de 18a24 anos, segundo dados do IBGE/2010,

corresponde a 7.801 jovens.

Para que estes jovens possam ter acesso ao ensino superior, alguns programas do

Governo Federal e Estadual se fazem presentes no municipio, destacando em nlvel

Nacional: - PROUNI - O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado em 2004,

pela Lei no 11.096/2005, e tem como finalidade a concessâo de bolsas de estudos integrais

e parciais a estudantes de cursos de graduaçâo e de cursos sequenciais de formaçâo

especifica, em instituiçôes privadas de educaçâo superior. As instituiçôes que aderem ao

programa recebem isençâo de tributos.

- FIES - O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da

Educaçâo destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduaçâo. Para

candidatar-se ao FIES os estudantes devem estar regularmente matriculados em

instituiçôes de ensino nâo gratuitas cadastradas no programa, em cursos com avaliaçâo

positiva no SINAES. O FIES é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educaçâo - FNDE.

- SISU - O Sistema de Seleçâo Unificada (SISU) foi desenvolvido pelo Ministério da

Educaçâo para selecionar os candidatos às vagas das instituiçôes pûblicas de ensino

superior que utilizarâo a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como ûnica

fase de seu processo seletivo. A seleçâo é feita pelo Sistema com base na nota obtida pelo

candidato no ENEM. No sitio, os candidatos podem consultar as vagas disponfveis,

pesquisando as instituiçôes e os seus respectivos cursos participantes.

- Programa De Assistência Estudantil: PAE/IFC - Destinado a estudantes regularmente

matriculados e que estejam frequentando cursos presenciais de ensino técnico, de nivel

médio e de ensino superior no Instituto Federal Catarinense que estâo em situaçâo de

vulnerabilidade socioeconômica, considerando a renda bruta familiar e os agravantes

sociais analisados por meio de estudos socioeconômicos. Neste programa sâo três tipos

de auxilio:
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- Auxilio Moradia (R$ 250,00) é destinado a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica
que necessitem de complementaçâo para suas despesas de aluguel, em razâo do ingresso

no lFC, e que sejam oriundos de outros municlpios ou de zonas rurais distantes, para que

estes possam residir mais prôximo do Câmpus.

- Permanência | (R$ 300,00) é destinado a estudantes em extrema vulnerabilidade

socioeconômica que necessitem de complementaçâo para suas despesas de alimentaçâo,

transporte, material didâtico, entre outros, visando à permanência e o êxito acadêmico.

- Permanência ll (R$ 150,00) é destinado a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica

que necessitem de complementaçâo para suas despesas de alimentaçâo, transporte,

material didâtico, entre outros, visando à permanência e êxito acadêmico.

Os critérios para o recebimento da assistência estudantil sâo: a) estar regularmente

matriculado e frequentando o curso presencial; b) estar cursando o minimo de

disciplinas/créditos previstos no PPC (Projeto Pedagôgico do Curso) de cada curso ou

igual/superior a 04 disciplinas. Caso o estudante nâo esteja cursando o minimo de

disciplinas devido a nâo oferta institucional, o mesmo deverâ solicitar uma declaraçâo do

coordenador de curso informando a inexistência de disciplinas para o estudante se

matricular; c) obedecer aos prazos estabelecidos em edital. O aluno deve vivenciar

situaçâo de vulnerabilidade socioeconômica. Considerando, portanto, alunos com renda

per capita de até 1 salârio minimo e meio, o que hoje representa renda per capita de R$

1.182,09 e as despesas com aluguel/financiamento de imôvel, transporte, saûde/deficiência

no grupo familiar, bens patrimoniais, utilizando de instrumental técnico-operativo prôprio do

assistente social para identificar situaçôes que interferem diretamente na condiçâo de

vulnerabilidade social do aluno.

O nûmero de bolsistas de extensâo no Câmpus Rio do Sul sâo: 13 bolsistas

recursos do Câmpus, 4 bolsistas recursos da PROPI/PROEXT e 6 bolsistas recursos da

reitoria. E quanto ao nûmero de bolsistas de pesquisa no Câmpus Rio do Sul, 13 sâo

bolsistas recursos do Câmpus, 4 bolsistas recursos da PROPI/PROEXT, e 6 bolsistas

recursos CNPq (PlBlC, PlBlTl, PIBIC-EM). O nûmero de beneficiârios do Programa de

Assistência Estudantil: PAE/IFC para 2015 sâo de 289 auxilios no Câmpus de Rio do Sul.

Em nivel Estadual temos no Art. 170 da CE/89 - Bolsas de Estudo e de Pesquisa,

tendo a fundamentaçâo legal no Artigo 170 da Constituiçâo Estadual e na Lei

Complementar no 281, de 20 de janeiro de 2005 e Lei Complementar no 296 de 25 de julho

de 2005. Trata-se de um programa de inclusâo social, voltado para a Educaçâo Superior. O
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Projeto beneficia diretamente os alunos economicamente carentes, proporcionando-lhes a
gratuidade total ou parcial das mensalidades.

NoArt. 171 da CE/08 - Programa de Bolsas de Estudo e de Pesquisa do Fundo de

Apoio à Manutençâo e ao Desenvolvimento da Educaçâo Superior - FUMDES é um

programa fomentado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de

Estado da Educaçâo de Santa Catarina - SED, com recursos provenientes doArtigo 171

da Constituiçâo Estadual e regulamentado pela Lei Complementar Estadual no 407, de 25

de janeiro de 2008. As bolsas de estudo, pesquisa e extensâo oferecidas pelo FUMDES

tem como objetivo garantir o acesso e a permanência no ensino superior de alunos

matriculados em cursos de graduaçâo presenciais.

A Lei No 14.876/09 do Fundo Social e a Lei Estadual 14.876109 autorizam o Estado

a destinar 0,3o/o do Fundo Social para aquisiçâo de vagas remanescentes nos cursos

superiores das universidades catarinenses. De acordo com a Lei 14876/09, as bolsas

contemplarâo os estudantes que têm renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 250,00.

O PROESDE - Programa de Educaçâo Superior para o Desenvolvimento Regional

consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensâo voltadas à articulaçâo

da melhoria do ensino de graduaçâo ao processo de desenvolvimento socioeconômico das

âreas de abrangência das Secretarias de Desenvolvimento Regional - SDR. Os acadêmicos

beneficiados com a Bolsa PROESDE, frequentam o curso de extensâo em Desenvolvimento

Regional que possui uma ærga horâria de 200 horas, distribuidas em 1û0 horas no primeiro

semestre e 100 horas no segundo semestre do ano. O curso é desenvolvido com recursos

pûblicos do Estado de Santa Catarina sendo organizado pela IES por meio da Coordenaçâo

de Extensâo e objetiva a promoçâo do desenvolvimento regional através da formaçâo de

profissionais com visâo sistêmica e empreendedora, capazes de planejar, implantar, gerir e

aval iar projetos de desenvolvimento reg iona I sustentâvel.

Outro desafio da Educaçâo Superior é a meta de elevar sua qualidade e ampliar a

proporçâo de mestres e doutores em exercicio no sistema de educaçâo superior. No

municipio de Rio do Sul a meta é elevar para 75o/o no conjunto de mestre e doutores. A

tabela abaixo nos traz a realidade atual do percentual de mestres e doutores no corpo

docente em efetivo exercicio no Municipio.

Percentual de
mestres

Percentual de
doutores
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Este Plano contempla ainda um grande compromisso que é, juntamente com a
Uniâo e o Estado no prazo de 1 ano de vigência deste PME, assegurar que todos os

professores e as professoras da educaçâo bâsica possuam formaçâo especlfica de nivel

superior, obtida em curso de licenciatura na ârea de conhecimento em que atuam.

Segundo a LEI No 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, Art.61, consideram-se

profissionais da educaçâo escolar bâsica os que, nela estando em efetivo exercicio e tendo

sido formados em cursos reconhecidos, sâo: | - professores habilitados em nlvel médio ou

superior para a docência na educaçâo infantil e nos ensinos fundamental e médio; ll -
trabalhadores em educaçâo portadores de diploma de pedagogia, com habilitaçâo em

administraçâo, planejamento, supervisâo, inspeçâo e orientaçâo eciucacional, bem como

com titulos de mestrado ou doutorado nas mesmas âreas; lll - trabalhadores em

educaçâo, portadores de diploma de curso técnico ou superior em ârea pedagôgica ou

afim.

Com este intuito, o Governo Federal disponibiliza programas que auxiliam na

formaçâo do educador, como o PARFOR - Plano Nacional de Formaçâo Inicial e

Continuada, Presencial e a Distância de Professores para Educaçâo Bâsica que tem o

objetivo de oferecer graduaçâo a professores da Educaçâo Bâsica que jâ atuam na rede

pûblica por meio de parcerias entre o Governo Federal, a Coordenaçâo de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes). PIBID - Programa Institucional de

Bolsa de Iniciaçâo à Docência: Programa de concessâo de bolsas a alunos de licenciatura

que participem de projetos de iniciaçâo à docência, desenvolvidos por instituiçôes de

ensino superior em parceria com escolas de educaçâo bâsica da rede pûblica. Os projetos

devem promover a inserçâo dos estudantes no contexto escolar para que desenvolvam

atividades didâtico-pedagôgicas sob orientaçâo de um docente da licenciatura e de um

9 enO- SEMIPRESENCIAL - http://www.unoparead.com.br/unopar/nosso-sistema.jsp
http : //po los. u n o paread. com. b ri riod os u l-sc
10 EAD - 100% online - http://uninter.com/graduacao-ead
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professor da escola. Coordenado pela Coordenaçâo de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nlvel Superior (Capes).

Observa-se uma variaçâo discreta na escolaridade dos professores do Municipio

nos Ûltimos anos (Tabela). Precisamos concentrar esforços junto as instituiçôes de ensino

superior a fim de aprimorar a formaçâo dos profissionais para atuarem no magistério da

Educaçâo Bâsica de acordo com a necessidade por ârea de conhecimento, garantindo

assim a renovaçâo pedagôgica com foco no aprendizado do estudante.

Professores da Educaçâo Bâsica por escolaridade

Ensino Médio -

Normal/Magistério

0,8% 7,60/o

0,70/o 7 ,10/o

12,60/0

12,30/o

Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem licenciatura

na ârea em que atuam

Ano Com Superior Com licenciatura Com licenciatura na ârea que atua

2010 79,40/o 18,40/o 8,50/o

2011 99,3% 67,50/o 45,40/o

2012 84,30/o 38,30Â

2013 88.5% 40,9Vo

fonte: fUeClnepneeOtÔenso Esco/a r / Preparaçâo: Todos Pela Educaçâo

Outra meta que exige um grande desafio, estâ em formar 80% (oitenta por cento)

dos professores da educaçâo bâsica em nlvel de pôs-graduaçâo lacto e stricto sensu até o

ûltimo ano de vigência deste Plano, sendo que temos um percentual no Municipio de

54.8o/o (Tabela) e garantir a todos os profissionais da educaçâo bâsica formaçâo

continuada em sua ârea de atuaçâo, considerando as necessidades, demandas e a

contextualizaçâo dos sistemas de ensino. Quanto a formaçâo dos professores precisa ser

encarada como um processo permanente e integrante da atividade cotidiana e da trajetÔria

profissional dos docentes. Frente a isso, as politicas com esse fim devem considerar as

diferentes dimensôes pelas quais passa a formaçâo continuada.

Ensino

Fundamental

Ensino Médio

12,8o/o 78,8o/o
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Porcentagem de professores da Educaçâo Bâsicâ com pôs-Graduaçâo

Ano Total de indicador
2010 52,60/o

2011 57o/o

2012 55,40/o

2013 54,9o/o
Fonte : M EC/l nep/DEED/Censo Escolar / Preparaçâo : Todos pet a Ed ucaçâo

Tipo de pôs-graduaçâo

Especializaçâo

Fonte : MEC/I nep/D EED/Ce n so Escol ar / Prepa raçâo : Todos Pela Educaçâo

Todas essas anâlises e reflexôes mostram que os desafios pa'a a Educaçâo

Superior sâo grandiosos, exigindo estratégias e açôes articuladas entre governos ,

instituiçôes formadoras e demais atores do processo. Sendo necessârio também dar

continuidade do desenvolvimento da aplicaçâo e da avaliaçâo das politicas pûblicas para

que essas metas possam ser efetivamente alcançadas.

2.7.10 METAS 17 E 18: VALORTZAçÂO DOS PROFTSSTONATS DA EDUCAçÂO E PLANO

DE CARREIRA DE DOCENTES

Diante do cenârio atual, busca-se a garantia de uma educaçâo que proporcione

Qualidade para Todos, os principios de Gestâo Democrâtica, o reconhecimento de uma

Politica de Formaçâo e Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo e o fortalecimento da

vinculaçâo do regime de colaboraçâo entre Uniâo, Estado e Municipio no financiamento da

educaçâo, sâo de suprema necessidade para que consigamos cada vez mais lazer valer

os direitos de uma educaçâo para todos e com qualidade em todas as suas esferas.

Considerando o Plano Nacional de Educaçâo - PNE, Lei No 10.17212001, em seu

diagnôstico e o documento Final CONAE/2010, ambos definem que o desenvolvimento e

a qualidade do ensino, sô poderâo acontecer se houver a valonzaçâo profissional efetiva

T
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dos que atuam na educaçâo. Nesse sentido, é fundamental criar mecanismos e politicas

que viabilizem o cumprimento das metas e diretrizes dos niveis de ensino, etapas e
modalidades que jâ foram propostas neste Plano Municipal decenal, articulados e em

sintonia com os dispositivos Legais da Constituiçâo Federal de 1988, LDB 93.94/g6 e da

Emenda Constitucional No 53/2006.

É necessârio reconhecer que tem acontecido avanços no processo de valorizaçâo

dos profissionais do magistério. O Piso Salarial Profissional Nacional - Lei no 11.738, de

1610712008 é uma grande conquista para os profissionais do magistério pûblico da

educaçâo bâsica, a presente lei vem regulamentar disposiçôes constitucionais que

garantem e obrigam a todos os entes federados a cumpri-la.

No municipio de Rio do Sul, hâ uma busca constante pela Valorizaçâo e Formaçâo

dos profissionais da carreira do magistério; tanto na rede particular, estadual e municipal

percebemos a ativa luta dos movimentos sindicais em busca de fazer valer as leis que vêm

de encontra com os direitos dos profissionais em educaçâo e demais.

Os professores buscam graduar-se, fazem, conforme possibilidade, a busca pelo

aprimoramento, seja através de cursos em Instituiçôes de Ensino e ou cursos de

capacitaçôes fornecidas pelo sistema de ensino onde estâo contratados. Constatamos um

nûmero elevado em relaçâo a outras regiôes do pals de profissionais com ensino superior

e ou até maior.

Na Secretaria Municipal de Educaçâo de Rio do Sul, o valor do piso é repassado

aos profissionais da educaçâo conforme a lei prevê; a hora atividade para o ensino

fundamental dos anos iniciais e finais, no ano de 2015 jâ é uma realidade implantada

conforme estabelece a lei; porém, ainda estamos caminhando no processo de implantaçâo

da hora atividade para Educaçâo Infantil; nesse atual momento temos quatro horas e

estamos buscando soluçôes parafazer valer conforme a lei.

A Secretaria Municipal de Educaçâo tem seu planejamento de capacitaçâo para o

decorrer do ano letivo, buscando meios diferenciados para contemplar todos os requisitos

de um excelente educador.

Nosso dever enquanto gestores municipais, seja em qual esfera da Educaçâo em

que nos encontramos, é lazer valer os direitos como também os deveres dos profissionais

do magistério. Nossos desafios para os educadores é a busca constante da construçâo de

uma politica global de valorizaçâo que considere os requisitos fundamentais, como a

formaçâo inicial e continuada, a melhoria das condiçôes de trabalho, a valorizaçâo salarial
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e da carreira, conquistas de etapas, de consolidaçâo e de competência dos agentes

mantenedores do sistema de Ensino e de gestâo governamental.

2.7 .11 META 19: GESTÂO DEMOCRÂTICN

A democracia é uma conquista hist6rica recente do povo brasileiro que culminou

com a instituiçâo do Estado Democrâtico, promulgando que "Todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente [...]" (Constituiçâo Federal,

1988).

De acordo com BRASIL, Ministério da Educaçâo (2004, p. 18):

"Passamos por vârias fases do processo capitalista, incluindo periodos ditatoriais,
em que aprendemos o valor de lutar pela reconquista e pela garantia da
democracia. Construimos, assim, a democracia representativa, em que todos os
dirigentes sâo eleitos por votos dos cidadâos [ .].As conquistas histôricas trazidas
por essa democracia representativa serâo ampliadas e novos avanços reais para a
grande maioria da populaçâo serâo conquistados quando a democracia for se
tornando, cada vez mais, uma democracia participativa. Esta, amplia e aprofunda a
perspectiva do horizonte politico emancipador da democracia. lsto é: uma
democracia em que todos os cidadâos, como sujeitos histôricos conscientes, lutam
pelos seus direitos legais, tentam ampliar esses direitos, acompanham e controlam
socialmente a execuçâo desses direitos, sem deixar de cumprir, em contrapartida,
os deveres constitucionais de todo cidadâo".

Desta maneira, a gestâo democrâtica implica na efetivaçâo de novos processos de

organizaçâo e gestâo, baseados em uma dinâmica que favoreça processos coletivos e

participativos de decisâo a fim de romper com a lôgica da participaçâo restrita que nâo

garante o controle social dos processos educativos, o compartilhamento das decisôes e do

poder, configurando-se muito mais como mecanismo legitimador de decisôes jâ tomadas

centralmente.

A gestâo democrâtica ê um processo a ser construido coletivamente, que

considera a especificidade e a possibilidade histôrica de cada sistema de ensino

(municipal, estadual, federal ou privado). Processo este, que nâo se efetiva por decreto,

portaria ou resoluçâo, mas ê resultante, sobretudo, da concepçâo de gestâo e de

participaçâo que temos, devendo ser garantido os meios e as condiçôes favorâveis para

que os processos de gestâo sejam construldos coletivamente.
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Na perspectiva democrâtica, a educaçâo e as instituiçôes educacionais passariam

a considerar ahorizontalidade nas relaçôes de poder, a alternância nos postos de comando

e das funçôes a serem desempenhadas, a visâo geral dos objetivos a realizar e a

solidariedade na execuçâo de suas açôes, para alcançar os objetivos coletivamente

definidos e a qualidade socialmente referendada. Para isso se faz necessârio a
implementaçâo de vârios mecanismos de participaçâo, tais como: o aprimoramento dos

processos de provimento ao cargo de diretor/a, a criaçâo e consolidaçâo de ôrgâos

colegiados na escola e no Municfpio (Conselhos Municipais e Escoiares, Fôruns, entre

outros), o fortalecimento da participaçâo estudantil por meio da criaçâo e consolidaçâo de

grêmios estudantis, a construçâo coletiva do projeto politico-pedagôgico da escola, a
progressiva autonomia da escola e, consequentemente, a discussâo e a implementaçâo de

novas formas de organizaçâo e de gestâo escolar e a garantia de financiamento pûblico da

educaçâo e da escola nos diferentes nlveis e modalidades de ensino. Toda essa dinâmica

se efetiva como um processo de aprendizado politico fundamental para a construçâo de

uma cultura de participaçâo e de gestâo democrâtica na escola e, consequentemente, para

a instituiçâo de uma nova cultura na escola e na sociedade.

Hâ toda uma legislaçâo educacional que pode ser acionada para favorecer a gestâo

democrâtica da educaçâo brasileira. Entre os principios que devem orientar a educaçâo

escolar, contidos na nossa Constituiçâo de 1988 -, em seu art. 206, assumidos no art. 30

da Lei No.9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educaçâo Nacional - LDB), consta,

explicitamente, a "gestâo democrâtica do ensino pûblico, na forma desta Lei e da legislaçâo

dos sistemas de ensino" (inciso Vlll do art.3' da LDB).

A LDB é mais precisa ainda, nesse sentido, no seu art. 14, afirma que os sistemas

de ensino definirâo as normas da gestâo democrâtica do ensino pûblico na educaçâo

bâsica de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princlpios: | -
participaçâo dos profissionais da educaçâo na elaboraçâo do projeto pedagôgico da

escola; ll - participaçâo das comunidades escolares locais em conselhos escolares ou

equivalentes. Nesse cenârio, a implementaçâo de processos e prâticas de participaçâo

coletiva, bem como a avaliaçâo destas, é fundamental para romper com a lôgica autoritâria

em que se estruturam as concepçôes e prâticas dominantes de organizaçâo e gestâo

escolares.

A meta 19 do Plano Municipal de Educaçâo dispôe: Assegurar condiçôes, no prczo

de 2 (dois) anos, para a efetivaçâo da gestâo democrâtica da educaçâo, associada a
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critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta priblica à comunidade escolar, no

âmbito das escolas pÛblicas, prevendo recursos e apoio técnico da Uniâo para tanto.

Variadas sâo as formas e as propostas de acesso à gestâo das escolas pûblicas

historicamente utilizadas no sistema educacional brasileiro. Entre elas destacam-se: 1)

diretor indicado pelos poderes pûblicos; 2) diretor de carreira; 3) diretor aprovado em

concurso pÛblico; 4) diretor indicado por listas triplices ou sêxtuplas ou processos mistos; e

5) eleiçâo direta.

Na atualidade, a forma de escolha dos diretores das unidades escolares das redes

municipal e estadual é por indicaçâo dos poderes pûblicos, da rede federal é por eleiçâo

direta e nas redes privadas os diretores também sâo indicados.

Ressalta-se que a rede estadual a partir do Decreto/SC No 1794113, que dispôe

sobre a Gestâo Escolar da Educaçâo Bâsica e Profissional, em todos os niveis e
modalidades prevê a eleiçâo de diretores a partir da elaboraçâo do Plano de Gestâo

Escolar, para um mandato de 4 (quatro) anos. O processo de escolha do Plano de Gestâo

Escolar, conforme previsto no Decreto, serâ realizado em 2 (duas) etapas: Seleçâo pela

banca avaliadora das propostas de planos de gestâo escolar para submetê-los à escolha

da comunidade escolar; e escolha pela comunidade escolar, entre as propostas

selecionadas pela banca avaliadora, do Plano de Gestâo Escolar.

A democratizaçâo da gestâo do ensino pûblico, salientando-se, a participaçâo dos

profissionais da educaçâo e da participaçâo das comunidades escolar e local na

elaboraçâo do projeto pedagôgico da escola e em conselhos escolares ou equivalentes,

bem como, a descentralizaçâo da gestâo educacional, com fortalecimento da autonomia da

escola sâo estratégias da meta 19, estabelecida no Plano Municipal de Educaçâo.

O quadro abaixo apresenta o panorama sobre a constituiçâo dos ôrgâos de controle

social na Educaçâo Bâsica e Superior no municlpio:

Dependência
Administrativa

Total de
unidades

educacionais

Conselho
Escolar

27

Associaçâo de
Pais e

Professores

36

Grêmio Estudantil

12

11

68 4

Municipal

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades que integram o Fôrum Municipal de Educaçâo (2005).
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Os dados acima revelam que é baixa a existência de ôrgâos colegiados que

integram todos os segmentos da comunidade escolar, especialmente, o segmento

estudantes, havendo a necessidade de fomentar e assegurar condiçôes de organizaçâo

aos colegiados, como requisito à gestâo democrâtica.

Os Conselhos de acompanhamento e controle social vinculados à educaçâo

existentes no Municipio sâo: Conselho Municipal de Educaçâo com funçôes deliberativa,

fiscalizadora, normativa, propositiva, mobilizadora, consultiva e de controle social (Lei No

3.260/'1998, alterado pela Lei No 3.57912000 e Decreto 592/2005); o Conselho de

Alimentaçâo Escolar com funçâo fiscalizadora, deliberativa e de assessoramento do

Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar - PNAE (Lei No 3.590 de 1610212001 e Decreto

No 280/2002) e o Conselho do Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo

Bâsica e de Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo com funçâo de assessorar,

acompanhar e fiscalizar (Lei No 4539 de 1310412007) a distribuiçâo, a transferência e a
aplicaçâo dos recursos do Fundo.

Outros instrumentos de gestâo democrâtica, como assembleias de pais e

professores e conselhos de classe sâo prâticas implementadas nas unidades educacionais.

O Projeto Politico Pedagôgico - PPP - é a "Constituiçâo da Escola". É um

"Documento-vivo" que expressa os valores, os principios, os objetivos, as metas

educacionais que se pretende alcançar. E o rumo dado à educaçâo formal com e pela

comunidade escolar e local, definindo e atuando na escola que a gente tem, na escola que

a gente faz e na escola que a gente quer.

A elaboraçâo do Projeto Politico Pedag6gico das unidades educacionais pûblicas

estâ normatizada segundo os principios da gestâo democrâtica e os preceitos da LDB

9.394/96.

A forma de elaboraçâo do Projeto Politico Pedagôgico das unidades educacionais pûblicas

estâ normatizada à perspectiva da gestâo democrâtica de acordo com a LDB 9394/96.

A rede estadual considera, sobretudo, o Parecer do Conselho Estadual de Educaçâo

- CEE 40512004, o qual determina que, a comunidade escolar, diagnostica a realidade

administrativo-pedagôgica, social, estrutural e educacional e, a partir dos dados resultantes

do diagnôstico, delineiam objetivos, propôe metas, planeja açôes e avalia o processo.

A rede municipal de educaçâo a partir da Resoluçâo 1012000, estabelece diretrizes

para a elaboraçâo do projeto politico-politico-pedagôgico e do regimento dos Centros de

Educaçâo lnfantil e Centros Educacionais.

74



Lr(,À
û#.Yt-

O Projeto Politico Pedagôgico, além de ser uma obrigaçâo legal, deve traduzir a
visâo, a missâo, os objetivos, as metas e as açôes que determinam o caminho a ser

trilhado pela instituiçâo escolar.

Neste sentido, a gestâo democrâtica se traduz cotidianamente como ato politico,

pois implica sempre uma tomada de posiçâo dos atores sociais (pais, professores,

funcionârios, estudantes...). Logo, a sua construçâo nâo pode ser individual, pelo contrârio,

deve ser coletiva, envolvendo os diversos atores na discussâo e na tomada de decisôes.

Este é o desafio e o compromisso que o Municipio tem para a prôxima década: o de

descentralizar a gestâo através do fortalecimento e instituiçâo das instâncias colegiadas e

de controle social nas unidades escolares; o de instituir a escolha dos diretores das

unidades através de eleiçâo direta pela comunidade escolar e a elaboraçâo e reelaboraçâo

do Projeto Politico Pedagôgico com a participaçâo de todos os segmentos da comunidade

escolar.

2] .12 META 20: FINANCIAMENTO DA EDUCAçÂO

O financiamento da educaçâo é elemento estruturante para a organizaçâo e o
funcionamento das pollticas pûblicas educacionais. A Constituiçâo Federal de 1988 instituiu

a estrutura e as fontes de financiamento para a politica de educaçâo. Em seu artigo 212 da

CF/1988, estâo vinculados os recursos para a educaçâo e garantidos os percentuais

minimos da receita resultantes de impostos à manutençâo e desenvolvimento do ensino.

Os patamares sâo de no minimo 18o/o da receita de impostos da Uniâo e 25% da receita de

impostos dos estados, Distrito Federal e municipios, incluindo as transferências entre

esferas de governo.

A gestâo adequada dos recursos educacionais também é condiçâo necessâria para

a consagraçâo do direito à educaçâo no Brasil. O alcance das metas contidas em

programas de governo e planos estaduais e municipais da ârea de educaçâo depende de

politicas adequadas de investimento e gestâo de recursos. Sabendo que no ano de 2010, o

percentual de investimento pûblico em todas as etapas de ensino em relaçâo ao Produto

Interno Bruto (PlB) foi de 5,8o/o, o Plano Nacional de Educaçâo, aprovado pela Lei no

13.00512014 determinou na sua Meta 20 a ampliaçâo do investimento piiblico em educaçâo

pûblica de forma a atingir, no minimo, o patamar de 7o/o (sete por cento) do PIB do Pais no
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50 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no minimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do

PIB ao final do decênio.

Em se tratando dos recursos jâ disponiveis, a CF11988 estabeleceu que a educaçâo

bâsica dispôe do salârio-educaçâo como fonte suplementar de recursos. Consiste em uma

contribuiçâo social destinada ao financiamento de programas, projetos e açôes voltados

para o financiamento da educaçâo bâsica pûblica. É calculada com base na aliquota de

2,5o/o sobre o valor total das remuneraçôes pagas ou creditadas pelas empresas, a

qualquer titulo, aos segurados empregados, ressalvadas as exceçôes legais, e é

arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do

Ministério da Fazenda. O repasse da cota parte do salârio-educaçâo, que correspondeu em

2013 a 170 milhôes de reais, equivale a aproximadamente 5%o do financiamento total em

educaçâo.

Com relaçâo ao Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de

Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo (Fundeb), um fundo de natureza contâbil,

constituido por 20% (vinte por cento) dos recursos oriundos de repasses federais ou

estaduais aos municfpios, previstos na Constituiçâo Federal, e distribufdos entre cada

Estado e seus Municipios, proporcionalmente ao numero de alunos das diversas etapas e

modalidades da educaçâo bâsica.

O Municipio conta ainda com recursos vinculados oriundos dos tributos arrecadados

pelo Municipio junto aos seus cidadâos contribuintes. Além desses, a educaçâo municipal

recebe recursos adicionais advindos de receitas do Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar (PNATE), Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar (PNAE),

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e seus agregados, bem como as

transferências voluntârias do Ministério da Educaçâo.

Contudo, ressalta-se ainda que o financiamento da educaçâo deve tomar como

referência o mecanismo do custo aluno qualidade (CAQ), definido a partir do custo anual

por aluno dos insumos educacionais necessârios para que a educaçâo bâsica pûblica

adquira padrâo de qualidade. A construçâo do CAQ deve considerar o nûmero de alunos

por turma, remuneraçâo adequada, formaçâo inicial, continuada e condiçôes de trabalho

para os profissionais da educaçâo, materiais necessârios à aprendizagem dos estudantes

(como salas de informâtica, biblioteca, salas de ciência etc.). Como o CAQ representa o

alcance de um padrâo de qualidade prôximo daquele verificado nos paises mais

desenvolvidos, é preciso que o Brasil universalize, ao menos, um padrâo minimo de

qualidade.
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O financiamento da educaçâo é elemento estruturante para a organizaçâo e o
funcionamento das polfticas pûblicas educacionais. A Constituiçâo Federal de 1988 instituiu

a estrutura e as fontes de financiamento para a politica de educaçâo. Em seu artigo 212 da

CF/1988, estâo vinculados os recursos para a educaçâo e garantidos os percentuais

minimos da receita resultantes de impostos à manutençâo e ao desenvolvimento do

ensino. Os patamares sâo de no minimo 18% da receita de impostos da Uniâo e 25o/o da

receita de impostos dos estados, Distrito Federal e municipios, incluindo as transferências

entre esferas de governo.

A gestâo adequada dos recursos educacionais também é condiçâo necessâria para

a consagraçâo do direito à educaçâo no Brasil. O alcance das metas contidas em

programas de governo e planos estaduais e municipais da ârea de educaçâo depende de

politicas adequadas de investimento e gestâo de recursos. Sabendo que no ano de 2010, o

percentual de investimento pûblico em todas as etapas de ensino em relaçâo ao Produto

fnterno Bruto (PlB) foi de 5,8o/o, o Plano Nacional de Educaçâo, aprovado pela Lei no

13.005/2014 determinou na sua Meta 20 a ampliaçâo do investimento pûblico em educaçâo

pûbf ica de forma a atingir, no minimo, o patamar de 7o/o (sete por cento) do PIB do Pais no

50 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no minimo, o equivalente a 10o/o (dez por cento) do

PIB ao final do decênio.

Em se tratando dos recursos jâ disponiveis, a CF11988 estabeleceu que a educaçâo

bâsica dispôe do salârio-educaçâo como fonte suplementar de recursos. Consiste em uma

contribuiçâo social destinada ao financiamento de programas, projetos e açôes voltados

para o financiamento da educaçâo bâsica pûblica. É calculada com base na aliquota de

2,5o/o sobre o valor total das remuneraçôes pagas ou creditadas pelas empresas, a

qualquer titulo, aos segurados empregados, ressalvadas as exceçôes legais, e é

arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do

Ministério da Fazenda. O repasse da cota parte do salârio-educaçâo, que correspondeu em

2013 a 170 milhôes de reais, equivale a aproximadamente 5o/o do financiamento total em

educaçâo.

Com relaçâo ao Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de

Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo (Fundeb), um fundo de natureza contâbil,

constituido por 20% (vinte por cento) dos recursos oriundos de repasses federais ou

estaduais aos municipios, previstos na Constituiçâo Federal, e distribuidos entre cada

Estado e seus Municlpios, proporcionalmente ao nûmero de alunos das diversas etapas e

modalidades da educaçâo bâsica.
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O Municipio conta ainda com recursos vinculados oriundos dos tributos arrecadados

pelo Municipio junto aos seus cidadâos contribuintes. Além desses, a educaçâo municipal

recebe recursos adicionais advindos de receitas do Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar (PNATE), Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar (PNAE),

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e seus agregados, bem como as

transferências voluntârias do Ministério da Educaçâo.

O desafio de manter e estabelecer mecanismos de fiscalizaçâo e controle social,

para assegurar a rigorosa execuçâo da aplicaçâo em politicas pûblicas educacionais,

cumpre com o principio da gestâo democrâtica como instrumento de construçâo

pedagôgica e controle social dos recursos na ârea educacional.
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3 ANEXO II - METAS E ESTRRTÉCIIS DO PLANO MUNICIPAL DE COUCNçÂO

3.1 META E ESTRATÉcns DA EDUcAçÂo INFANTIL

Meta 1: Universalizar, atê 2016, a educaçâo infantil na pré-escola para as crianças

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educaçâo infantil em creches de

forma a atender, no mlnimo,70o/o (setenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até

o final da vigência deste PME.

Estratégias:

1.1 Estabelecer parcerias entre as Secretarias de Educaçâo, Desenvolvimento

Econômico, Assistência Social, Planejamento, Obras, Saûde e Conselho Municipal de

Educaçâo para que, no prazo de 1 (um) ano, a partir da aprovaçâo deste PME, se constitua

uma comissâo de trabalho para discussâo, implementaçâo de padrôes minimos de

infraestrutura em conformidade com as legislaçôes vigentes, para o funcionamento

adequado das instituiçôes de Educaçâo Infantil (creches e pré-escolas) pûblicas e

privadas, respeitando as diversidades regionais, assegurando o atendimento das

caracteristicas das distintas faixas e das necessidades do processo educativo.

1.2 - Adaptar os prédios de Educaçâo Infantil, de forma que, em cinco anos, todos estejam

conforme os padrôes minimos de infraestrutura estabelecidos e autorizar construçôes e/ou

funcionamento de novas instituiçôes de Educaçâo Infantil pûblicas ou privadas que

atendam a totalidade dos requisitos de infraestrutura definidos a partir da vigência deste

plano.

1.3 - Reelaborar parâmetros de avaliaçâo da Educaçâo Infantil (credenciamento), até o

primeiro ano de vigência do Plano, a ser realizada a cada 5 (cinco) anos pelo Conselho

Municipal de Educaçâo, a fim de aferir a infraestrutura fisica, o quadro de pessoal, as

condiçôes de gestâo, os recursos pedagôgicos, a situaçâo de acessibilidade, entre outros

indicadores relevantes.
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1.4 - Aderir a programas federais de construçâo e reestruturaçâo de escolas, bem como de

aquisiçâo de equipamentos, visando a expansâo e a melhoria da rede fisica de escolas

pÛblicas de educaçâo infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.

1.5 - lmplantar e implementar espaços de interatividade, respeitando a curiosidade das

crianças e considerando a diversidade étnica, de gênero, de identidade de gênero e

sociocultural, por meio de brinquedoteca, ludoteca, biblioteca infantil e parque infantil.

1.6 - Realizar anualmente, em regime de colaboraçâo, entre os ôrgâos governamentais de

saûde, educaçâo e assistência social, levantamento da demanda por faixa etâria, como

forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta no municlpio.

1.7 - Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano, normas, procedimentos e prazos

para definiçâo de mecanismos de consulta pûblica da demanda das familias por creches.

1.8 - O Municipio, em regime de colaboraçâo, entre os ôrgâos governamentais de saûde,

educaçâo e assistência social, da Uniâo e do Estado, realizarâo e publicarâo, a cada ano,

levantamento da demanda manifesta por educaçâo infantil em creches e pré-escolas, como

forma de planejar e verificar o atendimento.

1.9 - Ampliar a oferta de matriculas gratuitas em creches, com a expansâo da oferta na

rede pûblica até 2016.

1.10 - Promover a formaçâo inicial e continuada dos (as) profissionais da Educaçâo

lnfantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formaçâo

superior.

1.11 - Estabelecer parcerias com as instituiçôes de ensino superior, buscando articular

entre a pôs-graduaçâo, nûcleos de pesquisa e cursos de formaçâo para profissionais da

educaçâo, de modo a garantir a elaboraçâo de curriculos e propostas pedagôgicas que

incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e às

teorias educacionais no atendimento da populaçâo de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.

1.12 - Garantir que, ao final de 2016, o Municipio construa sua politica para Educaçâo
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Infantil, com base nas Diretrizes Nacionais, nas Normas Complementares Estaduais e nas

sugestôes dos Referenciais Nacionais, assegurando a implementaçâo dos Projetos

Politicos Pedagôgicos das Unidades Educacionais.

1.13 - Priorizar o acesso à Educaçâo Infantil e fomentar a oferta do atendimento

educacional especializado, complementar e suplementar às crianças com deficiência,

pûblico da educaçâo especial, a transversalidade da educaçâo especial nessa etapa da

educaçâo bâsica.

1.14 -Aderir a programas de orientaçâo e apoio às familias rurais, urbanas, imigrantes e

itinerantes, por meio da articulaçâo das âreas de educaçâo, saûde e assistência social,

com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade.

1.15 - Garantir o fornecimento de material didâtico-pedagôgico adequado às faixas etârias

e as necessidades do trabalho educacional para professores e estudantes que atendam a

parâmetros nacionais de qualidade e a articulaçâo com a etapa escolar seguinte.

1.16 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das

crianças na Educaçâo Infantil, em especial dos beneficiârios de programas de transferência

de renda, em colaboraçâo com as familias e com os ôrgâos publicos de assistência social,

saûde e proteçâo à infância.

1.17 - Garantir para a educaçâo bâsica a compra de gêneros alimentlcios diversificados,

sazonais, orgânicos, produzidos em âmbito local pela agricultura familiar e pelo

empreendedor familiar rural ou por suas organizaçôes (lei 11 .947 de 16 de junho de 2009),

ampliando em 60% a aquisiçâo de hortaliças e frutas, até o final da vigência deste Plano.

1.18 -Assegurar a participaçâo das organizaçôes governamentais e nâo-governamentais

nos Conselhos da Criança e do Adolescente, na Educaçâo, no Fundo de Desenvolvimento

da Educaçâo Bâsica e na Valorizaçâo do Magistério e Alimentaçâo Escolat a fim de propor

politicas pûblicas da criança.
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1 .19 - Fomentar adesâo ao programa empresa cidadâ destinado à prorrogaçâo da licença-

maternidade mediante concessâo de incentivo fiscal (Lei no11770 de 9 de setembro de

2008).

1.20 Realizar estudos sobre o atendimento na Educaçâo Infantil com base nos

parâmetros de qualidade, com vistas a aperfeiçoar os tempos, os espaços e os

agrupamentos desta etapa da educaçâo bâsica.

3.2 META E ESTRATÉONS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a populaçâo de 6

(seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que, pelo menos 95% (noventa e cinco por

cento) dos estudantes, concluam essa etapa na idade recomendada, até o 50 (quinto) ano

de vigência deste Plano.

Estratégias:

2.1 - Pactuar com a Uniâo e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o $

50 do art. 7o, da Lei pe 13.00512014, a implantaçâo dos direitos e objetivos de

aprendizagem e desenvolvimento que configurarâo a base nacional comum curricular do

ensino fundamental.

2.2 - Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do

ensino fundamental para avaliar o processo de ensino aprendizagem de acordo com

interesse de cada rede de ensino.

2.3 - Acompanhar e monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos

beneficiârios de programas de transferência de renda, bem como o controle das situaçôes

de discriminaçâo, preconceito e violência na escola, visando ao estabelecimento de

condiçôes adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, em colaboraçâo com as

familias e com os ôrgâos publicos de assistência social, saÛde e proteçâo à infância,

adolescência e juventude.
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2.4 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, o

acompanhamento e o monitoramento de acesso e permanência na escola, em parceria

com as âreas de saÛde e assistência social, familia e ôrgâos de proteçâo à infância,

adolescência e juventude.

2.5 - Desenvolver tecnologias pedagôgicas que combinem, de maneira articulada, a

organizaçâo do tempo e das atividades didâticas entre a escola e o ambiente comunitârio,

considerando as especificidades da educaçâo especial das escolas do campo.

2.6 - Disciplinar, em regime de colaboraçâo com os sistemas de ensino, a organizaçâo

flexlvel do trabalho pedagôgico, incluindo adequaçâo do calendârio escolar de acordo com

a realidade local, a identidade cultural e as condiçôes climâticas da regiâo.

2.7 - Promover o relacionamento das escolas com instituiçôes e movimentos culturais, a

fim de ofertar atividades culturais para a fruiçâo dos estudantes dentro e fora dos espaços

escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criaçâo e difusâo cultural.

2.8 - Incentivar a participaçâo dos pais ou responsâveis no acompanhamento das

atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relaçôes entre as escolas e

as familias.

2.9 - Expandir o atendimento especlfico às populaçôes do campo, quilombolas, povos

indigenas, povos nômades e das comunidades tradicionais garantindo o acesso,

permanência, conclusâo, bem como a formaçâo de profissionais para atuaçâo junto a

essas populaçôes, preferencialmente, na prôpria comunidade.

2.10 - Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantindo a

qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de carâter

itinerante, conforme legislaçâo vigente.

2.11 - Oferecer atividades extracurriculares aos estudantes de incentivo e de estlmulo a

habilidades, promovendo articulaçâo entre entidades e instituiçôes locais, inclusive,

certames/competiçôes e concursos de âmbito estadual e nacional.
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212 - Promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas

escolas, interligando-as a um plano de disseminaçâo do desporto educacional e de

desenvolvimento esportivo nacional.

2.13 - Garantir, em regime de colaboraçâo, a renovaçâo, manutençâo e criaçâo das

bibliotecas, inclusive a biblioteca virtual com equipamentos, espaços, acervos

bibliogrâficos, bem como profissionais especializados, como condiçâo pa'a a melhoria do

processo ensino/aprend izagem.

214 - Criar mecanismos que garantam a organizaçâo pedagôgica, o curriculo e as

prâticas pedagôgicas, evitando o transporte de crianças dos anos iniciais do ensino

fundamental do campo, para escolas nucleadas ou para a cidade.

2.15 - Estabelecer programas educacionais que, efetivamente, promovam a correçâo das

distorçôes idade/série com qualidade, permitindo ao educando condiçôes de inserçâo e

acompanhamento nos anos posteriores.

2.16 - Garantir padrôes de qualidade, em regime de colaboraçâo com os sistemas de

ensino, promovendo a igualdade de condiçôes para acesso e permanência no ensino

fundamental.

2.17 -Avaliar permanentemente a implementaçâo da Proposta Curricular de cada sistema

de ensino de maneira a assegurar a formaçâo bâsica comum respeitando os valores

culturais e artisticos, regionais e municipais, nas diferentes etapas, nos nlveis e nas

modalidades da ed ucaçâo.

2.18 - Definir em colaboraçâo com os sistemas de ensino até o 2e (segundo) ano de

vigência deste Plano, o nûmero de estudantes por turma.

2.19 - Fomentar as discussôes, a organizaçâo dos entes federados a fim de definir as

responsabilidades de atendimento, priorizando para o Municlpio a Educaçâo Infantil e anos

iniciais, para o Estado, os anos finais e ensino médio e para a federaçâo, o ensino superior.
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2.20 - lmplementar espaços lûdicos de interatividade considerando a diversidade étnica,

de gênero e sociocultural, tais como: brinquedoteca, ludoteca, biblioteca infantil e parque

infantil para os anos iniciais do ensino fundamental.

2.21 - Garantir, em regime de colaboraçâo, a renovaçâo, manutençâo e criaçâo das

bibliotecas, inclusive a biblioteca virtual com equipamentos, espaços, acervos

bibliogrâficos, bem como profissionais especializados, como condiçâo para a melhoria do

processo ensi no/aprend izagem.

2.22 - Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras das prâticas pedagôgicas que

assegurem a alfabetizaçâo, a partir de realidades lingulsticas diferenciadas em

comunidades bilingues ou multilingues, favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a

aprendizagem dos estudantes, segundo as diversas abordagens metodolôgicas.

2.23 - Garantir para a educaçâo bâsica a compra de gêneros alimenticios diversificados,

sazonais, orgânicos, produzidos em âmbito local pela agricultura familiar e pelo

empreendedor familiar rural ou por suas organizaçôes (lei 11 .947 de 16 de junho de 2009),

ampliando em 60% a aquisiçâo de hortaliças e frutas, até o final da vigência deste Plano.

2.24 -Articular em cada sistema pûblico de ensino a escolha coletiva do livro didâtico pelos

professores das diferentes etapas, e âreas do conhecimento da educaçâo bâsica.

2.25 - Reivindicar junto ao Estado e à Uniâo o cumprimento da reserva técnica de acordo

com os dados do censo escolar.

2.26 - Reelaborar parâmetros de avaliaçâo do Ensino Fundamental, até o primeiro ano de

vigência do Plano, a ser realizada a cada 5 (cinco) anos pelo Conselho Municipal de

Educaçâo, a fim de aferir a infraestrutura fisica, o quadro de pessoal, as condiçôes de

gestâo, os recursos pedag6gicos, a situaçâo de acessibilidade, entre outros indicadores

relevantes.

2.27 -Aderir a programas federais de construçâo e reestruturaçâo de escolas, bem como

de aquisiçâo de equipamentos, visando a expansâo e a melhoria da rede f[sica de escolas

publicas do Ensino Fundamental, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.
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2.28 Garantir o acesso e a permanência dos estudantes na educaçâo pûblica,

viabilizando transporte escolar, nos termos da lei municipal no 5053/2010 "Vai e Vem Numa

Boa", acessivel com segurança.

2.29 - Incentivar a pesquisa e educaçâo cientffica no Ensino Fundamental.

3.3 META E ESTRATÉCNS DO ENSINO MÉDIO

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a populaçâo de 15

(quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do perlodo de vigência deste

Pfano, a taxa lfquida de matrfculas no ensino médio para g0o/o (noventa por cento).

Estratégias:

3.1 - Instituciona\irzar politica e programa no municfpio para o ensino médio articulado aos

programas nacionais e estaduais, com garantia dos recursos financeiros, para incentivar

prâticas pedagôgicas inovadoras, por meio de curriculos flexlveis e diversificados,

aquisiçâo de equipamentos, a produçâo de material didâtico e a formaçâo continuada

articulada com instituiçôes acadêmicas, esportivas e culturais.

3.2 - Pactuar, entre Uniâo, Estado e Municipio, no âmbito da instância permanente de

negociaçâo e cooperaçâo, de que trata o $ 5o do Art. 70, da Lei ne 13.00512014, a

implantaçâo dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarâo

a base nacional comum curricular do ensino médio.

3.3 - Promover a relaçâo das escolas com instituiçôes e movimentos culturais, a fim de

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruiçâo dos estudantes dentro e

fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criaçâo

e difusâo cultural e de prâtica desportiva, integrada ao curriculo escolar.

3.4 - lncentivar e promover a universalizaçâo do Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), fundamentado em matnz de referência do conteûdo curricular do ensino médio e

em técnicas estatisticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados,
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articulando-o com o Sistema de Avaliaçâo da Educaçâo Bâsica (SAEB), e promover sua

utilizaçâo como instrumento de avaliaçâo sistêmica, para subsidiar politicas pûblicas para a

educaçâo bâsica, de avaliaçâo certificadora, possibilitando aferiçâo de conhecimentos e

habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliaçâo classificatôria, como critério

de acesso à educaçâo superior.

3.5 - Expandir as matriculas na rede pûblica de ensino médio integrado à educaçâo

profissional, incluindo as parcerias com instituiçôes de educaçâo profissional, observando-

se as peculiaridades das populaçôes do campo, itinerantes, das comunidades indlgenas e

quilombolas e do pûblico da educaçâo especial.

3.6 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do

aproveitamento escolar dos jovens beneficiârios de programas de transferência de renda,

bem como dos sujeitos em situaçôes de: discriminaçâo, preconceito e violência, exploraçâo

do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, buscando a colaboraçâo com as

famflias e de forma intersetorial, com ôrgâos pûblicos.

3.7 - Promover a busca ativa da populaçâo de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da

escola, de forma intersetorial com os ôrgâos pûblicos.

3.8 - Fomentar e garantir a implementaçâo de programas de educaçâo e de cultura para a

popufaçâo urbana e do campo, de jovens, na faixa etâria de 15 (quinze) a 17 (dezessete)

anos, e de adultos, visando a qualificaçâo social e profissional para aqueles que estejam

fora da escola e com defasagem no fluxo escolar, especialmente, aos beneficiârios de

programas sociais.

3.9 - Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, verificando-se a

distribuiçâo territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender toda a demanda, de

acordo com as necessidades especificas dos estudantes.

3.10 - Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a qualidade,

para atender aos fïlhos de profissionais que se dedicam a atividades de carâter itinerante,

conforme legislaçâo vigente.
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3.11 - lmplementar politicas de prevençâo à evasâo motivada por preconceito ou por

quaisquer formas de discriminaçâo, criando rede de proteçâo contra formas associadas à

exclusâo.

3.12 - Estimular, por meio de campanhas institucionais e demais formas, a participaçâo

dos jovens nos cursos das âreas tecnolôgicas e cientificas.

3.13 Promover, divulgar e acompanhar a celebraçâo de convênios entre

empresas/associaçôes certificadas e escolas de educaçâo bâsica, profissional e

tecnolôgica para oportunizar estâgio, possibilitando o acesso ao mundo do trabalho,

conforme legislaçâo vigente.

3.14 - Contribuir com a avaliaçâo, até o 30 (terceiro) ano de vigência deste Plano, do

dispositivo da Lei Complementar nq 17011998, que trata do nûmero de estudantes por

turma.

3.15 - Aperfeiçoar o processo de recuperaçâo paralela e a prâtica pedagôgica a fim de

reduzir a repetência e a evasâo.

3.16 - Aderir a programas federais e estaduais de construçâo e reestruturaçâo fisica de

escolas, bem como de aquisiçâo de equipamentos diversos, visando a expansâo e a
melhoria da rede fisica de escolas pûblicas de nivel médio, respeitando, inclusive, as

normas de acessibilidade.

3.17 - Assegurar que o Conselho Estadual de Educaçâo fiscalize as construçôes e/ou

funcionamento de novas instituiçôes, priblicas ou privadas que atendam a totalidade dos

requisitos de infraestrutura definidos a partir da vigência deste plano.

3.18 - lmplantar, de forma gradativa e em colaboraçâo com a Uniâo e o Estado, a

educaçâo integral em tempo integral nos cursos de Ensino Médio.

3.19 - lncluir a Educaçâo Ambiental como uma prâtica educativa integrada, continua e

permanente em conformidade com a Lei no 9.795/99.
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3.4 META E ESTMTÉCnS DA EDUCAçÂO ESPEC|AL

Meta 4: Universalizar, para o pûblico da educaçâo especial de 4 (quatro) a 17 (dezessete)

anos de idade o acesso à educaçâo bâsica e ao atendimento educacional especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional

lnclusivo, de salas de recursos multifuncionais e serviços especializados, pûblicos ou

conveniados, conforme legislaçâo vigente, até o ûltimo dia de vigência deste PME.

Estratégias:

4.1 - Garantir a oferta de educaçâo inclusiva, vedada a exclusâo do ensino regular sob

alegaçâo de deficiência, seja na rede regular pûblica ou privada e promovida a articulaçâo

pedagôgica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado.

4.2 - Contribuir na contabilizaçâo, para fins do repasse do Fundo de Manutençâo e

Desenvolvimento da Educaçâo Bâsica e de Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo

(FUNDEB), as matrlculas dos estudantes da educaçâo regular da rede pûblica que

recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem

preluizo do cômputo dessas matriculas na educaçâo bâsica regular, e as matriculas

efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educaçâo especial oferecida em

instituiçôes comunitârias, confessionais ou filantrôpicas sem fins lucrativos, conveniadas

com o Poder Pûblico e com atuaçâo exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n'

11.494t2007.

4.3 - Promover, no prazo de vigência deste Plano, a universalizaçâo do atendimento

escolar à demanda manifesta pelas familias de crianças pûblico da educaçâo especial, de

0 (zero) a 3 (três) anos de idade observado o que dispôe a Lei no 9.394/1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educaçâo nacional.

4.4 - lmplantar e implementar ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e

promover a formaçâo continuada de professores para o ensino regular e para o

atendimento educacional especializado nas escolas regulares, priblicas e privadas, e nas

instituiçôes especializadas pÛblicas e conveniadas.
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4.5 - Garantir e ampliar atendimento educacional especializado em salas de recursos

multifuncionais, preferencialmente em escolas da rede regular de ensino ou em instituiçôes

especializadas, pÛblicas ou conveniadas, nas formas complementar ou suplementar, a

todos os estudantes pûblico da educaçâo especial matriculados em escolas de educaçâo

bâsica, pÛblicas e privadas, conforme necessidade identificada por meio de avaliaçâo,

ouvidos a familia e o estudante.

4.6 - Estimular a criaçâo de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,

articulados com instituiçôes acadêmicas, conveniados com a Fundaçâo Catarinense de

Educaçâo Especial (FCEE) e integrados por profissionais das âreas de saûde, assistência

social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da educaçâo bâsica

com deficiência, pûblico da educaçâo especial.

4.7 - Garantir em até 5 (cinco) anos a partir da aprovaçâo deste Plano, um Centro

Municipal de Educaçâo Especial (CMEE), com possibilidade de se tornar referência na

Regiâo do Alto Vale, para prestar serviço de avaliaçâo, atendimento e assessoria à s salas

de recursos multifuncionais em articulaçâo com a Secretaria de Saûde, Assistência Social.

4.8 - Aderir, manter e ampliar programas complementares ou suplementares que

promovam a acessibilidade nas instituiçôes pûblicas e privadas, para garantir o acesso e a

permanência dos estudantes, pûblico da educaçâo especial, por meio da adequaçâo

arquitetônica, da oferta de transporte acessfvel (Lei No 10.09812000), da disponibilizaçâo

de material didâtico adaptado, de recursos de tecnologia assistiva, da alimentaçâo escolar

adequada, em todos os niveis, etapas e modalidades de ensino.

4.9 - Garantir a oferta de educaçâo bilfngue, em Lingua Brasileira de Sinais (Libras) como

primeira lingua e na modalidade escrita da Llngua Portuguesa como segunda lingua, aos

estudantes surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em

escolas pûblicas e privadas nos termos do Art. 22 do Decreto no 5.62612005, e dos Art. 24 e

30 da Convençâo Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoçâo do

Sistema Braille para cegos e surdocegos.

4.10 - Garantir o acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como

da permanência e do desenvolvimento escolar dos estudantes pûblico da educaçâo
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especial, beneficiârios de programas de transferência de renda, juntamente ao combate às

situaçôes de discriminaçâo, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de

condiçôes adequadas para o sucesso educacional, em colaboraçâo com as familias e com

os Ôrgâos pÛblicos de assistência social, saûde e proteçâo à infância, à adolescência e à
juventude.

4.11 - Promover pesquisas por meio de universidades/institutos pûblicos e privados

voltados para o desenvolvimento de metodologias, materiais didâticos, equipamentos e

recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoçâo do ensino e da aprendizagem,

bem como das condiçôes de acessibilidade dos estudantes, pûblico da educaçâo especial.

412 - Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a

formulaçâo de politicas pûblicas intersetoriais que atendam as especificidades

educacionais de estudantes, pûblico da educaçâo especial.

4.13 - Promover a articulaçâo intersetorial entre 6rgâos e politicas pûblicas de saûde,

assistência social e direitos humanos, em parceria com as familias, com a finalidade de

identificar e eliminar barreiras de acesso e permanência voltados à continuidade do

atendimento escolar na educaçâo de jovens e adultos, das pessoas, pûblico da educaçâo

especial com idade superior à faixa etâria de escolarizaçâo obrigatôria, de forma a

assegurar a atençâo integral ao longo da vida.

4.14 - Ampliar as equipes de profissionais da educaçâo para atender a demanda do

processo de escolarizaçâo dos estudantes, pûblico da educaçâo especial, garantindo a

oferta de professores do atendimento educacional especializado/salas de AEE, segundo

professor de turma ou profissional de apoio, professor bilingue, tradutor/intérprete de Libras

e guia-intérprete para surdocegos e professor e instrutor de libras.

4.15 - Definir em cooperaçâo com a Secretaria de Estado da Educaçâo, o Conselho

Estadual de Educaçâo e a Fundaçâo Catarinense de Educaçâo Especial os indicadores de

qualidade e politica de avaliaçâo e supervisâo para o funcionamento de instituiçôes

priblicas e privadas que prestam atendimento educacional ao pÛblico da educaçâo

especial.
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4.16 - Criar um banco de dados do Municipio junto a diversos ôrgâos de pesquisa,

demografia e estatistica competentes, para a obtençâo de informaçâo detalhada sobre o

perfil do pûblico da educaçâo especial.

4.17 - Garantir a inclusâo nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formaçâo

para profissionais da educaçâo, inclusive em nfvel de pôs-graduaçâo, observado o disposto

no caput do Art. 207 da Constituiçâo Federal, dos referenciais teôricos, das teorias de

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento

educacional de estudantes, pûblico da educaçâo especial.

4.18 - Promover parcerias com instituiçôes especializadas, conveniadas com o poder

pûblico, visando a ampliaçâo da oferta de formaçâo continuada aos profissionais da

educaçâo e a produçâo de material didâtico acessivel e adaptado assim como os serviços

de acessibilidade necessârios a aprendizagem dos estudantes, pûblico da educaçâo

especial.

4.19 - Garantir que as escolas de educaçâo bâsica promovam espaços e mecanismos

para participaçâo das familias na elaboraçâo do projeto politico pedagôgico na perspectiva

da educaçâo inclusiva.

4.20 - Garantir a acessibilidade arquitetônica nas escolas a serem construidas e adequar

as escolas existentes às leis de acessibilidade arquitetônica, nas comunicaçôes,

informaçôes, nos materiais didâticos e nos transportes.

4.21 - Fomentar a oferta da classe bilingue libras/lingua portuguesa em contextos

educacionais inclusivos e a garantia da acessibilidade arquitetônica, nas comunicaçôes,

informaçôes, nos materiais didâticos e nos transportes.

4.22 Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva, serviços de acessibilidade e

formaçâo continuada de professores, para o atendimento educacional especializado

complementar ou suplementar nas escolas publicas e privadas de ensino.

4.23 - Desenvolver e implantar metodologia de preparaçâo de turmas de Educaçâo Bâsica

que receberâo estudantes, pûblico da educaçâo especial, para integrâ-los à dinâmica das
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aulas e para evitar isolamentos que constranjam e comprometam a permanência destes

estudantes no ensino regular.

4.24 - Garantir em até dois (02) anos a partir da aprovaçâo deste Plano, um Centro

Municipal de Educaçâo Especial (CMEE) com possibilidade de se tornar referência na

Regiâo do Alto Vale, para prestar serviço de avaliaçâo, bem como garantir a criaçâo de

nucleos de atendimento e/ou polos de atendimento aos alunos com deficiências nos

Centros Educacionais ou fortalecer a escola APAE como centro multidisciplinar de apoio.

4.25 Garantir a aplicaçâo da Lei Federal No. 12.303 que dispôe sobre a obrigatoriedade

de realizaçâo do exame denominado Emissôes Otoacûsticas Evocadas, Teste da Orelhinha

que se refere aos testes de deficiência auditiva para prevençâo, detecçâo e atendimento

precoce. Garantir a aplicaçâo do Teste do Olhinho através da Lei Estadual 13.345 de

1810412005 que se refere a um dos testes de deficiência visual para prevençâo, detecçâo e

atendimento precoce.

4.26 - Instituir a disciplina de LIBRAS - Lingua Brasileira de Sinais na parte diversificada

do currlculo das escolas de tempo integral, do ensino fundamental e médio, no prazo de

até cinco (05) anos e na educaçâo infantil com o prazo até final de vigência deste plano.

4.27 - Garantir a aplicabilidade da lei de acessibilidade referente ao transporte escolar (No

10.098/2000) e tecnologias assistivas, para pessoas com deficiência.

4.28 - Estabelecer mecanismos de cooperaçâo entre ôrgâos governamentais e nâo-

governamentais para o desenvolvimento de programas de qualificaçâo profissional para

alunos com deficiência, provendo sua inserçâo no mercado de trabalho.

4.29 - lmplantar e implementar, em parceria com as Secretarias afins, programas

atendimento aos alunos com altas habilidades nas âreas artistica, intelectual

psicomotora no municipio de Rio do Sul.

de
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3.5 META E ESTRATÉcns DAALFABETTzAçÂo

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou até no mâximo aos 8
(oito) anos de idade do Ensino Fundamental.

Estratégias:

5.1 - Estruturar os processos pedagôgicos a fim de garantir a alfabetizaçâo plena a todas

as crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental, articulando-os com as

estratégias desenvolvidas na Educaçâo Infantil com a valorizaçâo dos professores,

alfabetizadores e com formaçâo continuada e apoio pedagôgico especlfico.

5.2 - Criar e implementar, onde nâo houver, politica pûblica de alfabetizaçâo que garanta a

permanência dos professores alfabetizadores para os três primeiros anos do Ensino

Fundamental, assegurando a continuidade de programas federais de alfabetizaçâo.

5.3 - lnstituil em cada sistema de ensino, instrumentos de avaliaçâc sistêmica, periôdica e

especifica, para aferir a alfabetizaçâo das crianças, criando os respectivos instrumentos de

avaliaçâo e monitoramento.

5.4 - Assegurar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de prâticas pedagôgicas

inovadoras que contribuam com a alfabetizaçâo e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e

a aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas abordagens metodolôgicas e

sua efetividade e o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino, devendo ser

disponibilizadas como recursos educacionais abertos.

5.5 - Garantir a alfabetizaçâo de crianças do campo, indigenas, quilombolas e de

populaçôes itinerantes, com a produçâo de materiais didâticos especificos, e desenvolver

instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da lingua materna pelas

comunidades indigenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas.

5.6 - Promover a formaçâo inicial e continuada de professores para a alfabetizaçâo de

crianças e a articulaçâo de programas de pôs-graduaçâo stricfo sensu com açôes de

formaçâo continuada de professores para a alfabetizaçâo.
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5.7 - Assegurar a alfabetizaçâo das crianças pûblico da educaçâo especial, considerando

as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal.

5.8 - Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da

Leitura, a formaçâo de leitores e a capacitaçâo de professores, bibliotecârios e agentes da

comunidade para atuarem como mediadores da leitura.

5.9 - lmplantar, em articulaçâo com ôrgâos e instituiçôes locais, programas de incentivo à

leitura, até o segundo ano de vigência do Plano.

5.10 - Garantir a continuidade de programas federais de alfabetizaçâo que apresentam

bons resultados, no sentido de que se tornem politicas pûblicas no Municlpio.

3.6 META E ESTRATÉCNS DA EDUCACÂO INTEGRAL

Meta 6: Oferecer educaçâo em tempo integral, em no mlnimo, 85% (oitenta e cinco por

cento) nas escolas pûblicas, de forma a atender, pelo menos 50% (cinquenta por cento)

dos estudantes da educaçâo bâsica, até o final da vigência deste Plano.

Estratégias:

6.1 - Garantir, em regime de colaboraçâo com a Uniâo e o Estado, a oferta de educaçâo

bâsica pûblica em tempo integral, por meio de atividades de aprendizagem diversificadas,

inclusive atividades culturais, esportivas e socioeducativas, de forma que o tempo de

permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou

superior a 7 (sete) horas diârias durante todo o ano letivo, com a ampliaçâo progressiva da

jornada de trabalho de professores numa ûnica escola.

6.2 - Aderir a programas de construçâo e/ou adequaçâo de escolas com padrâo

arquitetônico e de mobiliârio adequado para atendimento em tempo integral,

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças e adolescentes em situaçâo de

vulnerabilidade social.
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6.3 - Aderir, em regime de colaboraçâo, ao programa nacionat de ampliaçâo e
reestruturaçâo das escolas pûblicas, por meio da instalaçâo de quadras poliesportivas,

laboratôrios, inclusive de informâtica, espaços para atividades culturais, bibliotecas,

auditÔrios, cozinhas, refeitôrios cobertos, depôsitos adequados para armazenar gêneros

alimentlcios, banheiros e outros equipamentos com referência à acessibilidade, bem como

da produçâo de material didâtico e formaçâo inicial e continuada, individual e coletiva dos

professores na perspectiva da educaçâo integral.

6.4 - Fomentar a articulaçâo da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e

esportivos e com equipamentos pûblicos locais e regionais, tais como: centros

comunitârios, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e zoolôgicos.

6.5 - Estimular a oferta de atividades para a ampliaçâo da jornada escolar dos estudantes

matriculados nas escolas de educaçâo bâsica da rede pûblica, em parceria com as

entidades privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de forma

concomitante e em articulaçâo com a rede pûblica de ensino.

6.6 - Garantir a oferta de educaçâo integral às escolas do campo, aos povos nômades e

imigrantes e fomentar a oferta às comunidades indigenas e quilombolas da Regiâo,

baseada em consulta prévia, considerando-se as peculiaridades locais.

6.7 - Garantir a oferta da educaçâo em tempo integral para o pûblico da educaçâo

especial, na faixa etâria de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, assegurando

atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de

recursos multifuncionais da prôpria escola ou prôximo dela, e em instituiçôes

especializadas, bem como profissionais habi I itados.

6.8 - Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola,

direcionando a expansâo da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com

atividades recreativas, esportivas, culturais e sociais, articulado a um projeto educativo

integrado com ênfase na sustentabilidade.

6.9 - Assegurar alimentaçâo escolar que contemple a necessidade nutricional diâria dos

estudantes que permanecem na escola em tempo integral, bem como, incluir a educaçâo
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alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem de forma continua,

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. (Resoluçâo FNDE/CD No 26 de 17 de junho

de 2013).

6.10 - Fortalecer os espaços de discussâo e acompanhamento das politicas curriculares

de educaçâo integral em tempo integral adotadas nas redes estadual, municipal e privada

de ensino, para a construçâo de uma proposta curricular da educaçâo integral no

Municipio.

6.11 - Assegurar nos currfculos das escolas de educaçâo integral em tempo integral, a

integraçâo dos diversos campos de conhecimento e as diversas dimensôes formadoras

dos estudantes na contemporaneidade, o reconhecimento dos diferentes sujeitos como

protagonistas das aprendizagens, a promoçâo da democracia participativa e dos direitos

humanos e o diâlogo intercultural a fim de garantir o direito de aprender e desenvolver-se.

6.12 - Fomentar a gestâo pûblica intersetorial no territôrio, a fim de articular as politicas

pûblicas setoriais em interlocuçâo com as comunidades escolares para se comprometerem

com a garantia da educaçâo integral às crianças e aos adolescentes.

3.7 META E ESTRATÉCNS DOAPRENDIZADO NA IDADE RECOMENDADA

Meta 7: Fomentar a qualidade da educaçâo bâsica em todas as etapas e modalidades,

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias

municipais no IDEB:

tAnos Finais do

Fundamental

lzors l
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7.1 - Pactuar com a Uniâo e o Estado na implementaçâo das diretrizes pedagôgicas para

a educaçâo bâsica e a base nacional comum dos currlculos, com direitos e objetivos de

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para Educaçâo Infantil e para cada ano

do Ensino Fundamental respeitando-se a diversidade e local.

7.2 -Assegurar que:

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 7Oo/o (setenta por cento) dos

estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nlvel suficiente de

aprendizado em relaçâo aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de

seu ano de estudo, e 5Oo/o (cinquenta por cento), pelo menos, o nivel desejâvel de acordo

com as diretrizes encaminhadas pelo MEC.

b) no Ûltimo ano de vigência deste PME, todos os estudantes do ensino fundamental e do

ensino médio tenham alcançado nivel suficiente de aprendizado em relaçâo aos direitos e

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por

cento), pelo menos, o nivel desejâvel de acordo com as diretrizes encaminhadas pelo

MEC.

7.3 - Contribuir com o redimensionamento

instituidos, em colaboraçâo entre a Uniâo, o

educacional do Municipio de Rio do Sul.

dos indicadores de avaliaçâo institucional

Estado e o Municlpio, a partir da realidade

7.4 - Garantir o processo continuo de autoavaliaçâo das escolas de educaçâo bâsica, por

meio da constituiçâo de instrumentos de avaliaçâo que orientem as dimensôes a serem

fortalecidas, destacando-se a elaboraçâo de planejamento estratégico, a melhoria continua

da qualidade educacional, a formaçâo continuada dos profissionais da educaçâo e o
aprimoramento da gestâo democrâtica, articulado com o projeto politico pedagôgico (PPP)

da escola.

7.5 - Formalizar e executar os planos de açôes articuladas dando cumprimento às metas

de qualidade estabelecidas para a educaçâo bâsica pûblica e às estratégias de apoio

técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestâo educacional, à formaçâo de professores
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e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliaçâo e ao desenvolvimento de

recursos pedagôgicos e à melhoria e expansâo da infraestrutura fisica da rede escolar.

7.6 - Colaborar no desenvolvimento de indicadores especificos de avaliaçâo da qualidade

da educaçâo especial.

7.7 - Buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os

menores fndices e a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo

pela metade, até o Ûltimo ano de vigência deste Plano, as diferenças entre as médias dos

lndices do Estado e do Municipio.

7.8 - Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da educaçâo bâsica nas

avaliaçôes da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliaçâo de Estudantes -
PISA.

7.9 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, referendar e divulgar tecnologias

educacionais para a educaçâo infantil, o ensino fundamental e médio, e incentivar prâticas

pedagôgicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem,

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagôgicas, com preferência para

softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos

resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.

7.10 - Garantir transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais

de Educaçâo e Secretaria de Estado da Educaçâo com acessibilidade para todos os

estudantes da educaçâo do campo na faixa etâria da educaçâo escolar obrigatôria,

mediante renovaçâo e financiamento compartilhado, com participaçâo da Uniâo

proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasâo escolar e o

tempo médio de deslocamento a partir de cada situaçâo local.

7.11 - Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos de atendimento escolar

para a populaçâo do campo que considerem tanto as especificidades locais quanto as

experiências nacionais e internacionais.

7.12 - Universalizar, em colaboraçâo com a Uniâo e o Estado até o quinto ano de vigência
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deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade

e triplicar, até o final da década, a relaçâo computador/estudante nas escolas da rede

pÛblica de educaçâo bâsica, promovendo a utilizaçâo pedag6gica das tecnologias da

informaçâo e da comunicaçâo.

7.13 - Apoiar técnica e financeiramente a gestâo escolar mediante transferência direta de

recursos financeiros à escola, garantindo a participaçâo da comunidade escolar no

planejamento e na aplicaçâo dos recursos, visando a ampliaçâo da transparência e o
efetivo desenvolvimento da gestâo democrâtica.

7.14 - Aderir a programas Federais e aprofundar açôes de atendimento ao estudante, em

todas as etapas da educaçâo bâsica, por meio de programas suplementares de material

didâtico escolar, transporte, alimentaçâo e assistência à saûde.

7.15 - Aderir e participar, em regime de colaboraçâo, de programa nacional de

reestruturaçâo e aquisiçâo de equipamentos para escolas pûblicas, visando a equalizaçâo

regional das oportunidades ed ucacionais.

7.16 - Informatizar a gestâo das escolas pûblicas e das secretarias de educaçâo, bem

como manter programa de formaçâo continuada para o pessoaltécnico.

7.17 Garantir politicas de prevençâo à violência na escola, inclusive pelo

desenvolvimento de açôes destinadas à capacitaçâo dos trabalhadores da educaçâo e

demais membros da comunidade escolar, para detecçâo dos sinais e de suas causas,

como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoçâo das providências adequadas

para promover a construçâo da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança

para a comunidade.

7.18 - lmplementar politicas de inclusâo e permanência na escola para adolescentes e

jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situaçâo de rua,

assegurando os princlpios da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

7.19 - Garantir nos currlculos escolares conteûdos sobre a histôria e as culturas afro-

brasileira e indigenas e implementar açôes educacionais, nos termos das Leis no
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10.639/2003 e no 11.64512008, assegurando-se a implementaçâo das respectivas diretrizes

curricufares nacionais, por meio de açôes colaborativas com fôruns de educaçâo para a

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagôgicas e a sociedade civil.

7.20 - Consolidar a educaçâo escolar no campo de populaçôes tradicionais, de populaçôes

itinerantes e de comunidades indigenas e quilombolas, respeitando a articulaçâo entre os

ambientes escolares e comunitârios e garantindo: o desenvolvimento sustentâvel e

preservaçâo da identidade cultural; a participaçâo da comunidade na definiçâo do modelo

de organizaçâo pedag6gica e de gestâo das instituiçôes, consideradas as prâticas

socioculturais e as formas particulares de organizaçâo do tempo; a oferta billngue na

educaçâo infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em lingua materna das

comunidades indfgenas e em lingua portuguesa; a reestruturaçâo e a aquisiçâo de

equipamentos; a oferta de programa para a formaçâo inicial e continuada de profissionais

da educaçâo; e o atendimento em educaçâo especial.

7.21 - Desenvolver currlculos e propostas pedagôgicas nas escolas do campo e nas

comunidades indigenas e quilombolas, incluindo os conteûdos culturais correspondentes

às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das prâticas socioculturais e

da llngua materna de cada comunidade indigena, produzindo e disponibilizando materiais

didâticos especificos, inclusive para os estudantes com deficiência.

7.22 - Mobilizar e criar espaços de participaçâo para as familias e setores da sociedade

civil, articulando a educaçâo formal com experiências de educaçâo popular e cidadâ, com

os propôsitos de que a educaçâo seja assumida como responsabilidade de todos e de

ampliar o controle social sobre o cumprimento das politicas pûblicas educacionais.

7.23 - Promover a articulaçâo dos programas da ârea da educaçâo, de âmbito local e

nacional, com os de outras âreas, como saûde, trabalho e emprego, assistência social,

esporte e cultura, possibilitando a criaçâo de rede de apoio integral às familias, como

condiçâo para a melhoria da qualidade educacional.

7.24 - Universalizar, mediante articulaçâo entre os ôrgâos responsâveis pelas âreas da

saûde e da educaçâo, o atendimento aos estudantes da rede escolar pûblica de educaçâo

bâsica por meio de açôes de prevençâo, promoçâo e atençâo à saÛde.
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7.25 - Aderir ao sistema nacional de avaliaçâo da educaçâo bâsica, com o fornecimento

das informaçôes às escolas e à sociedade, para orientar as prâticas pedagôgicas e as
polfticas pûblicas municipais.

7.26 - Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano

Nacional do Livro e da Leitura, a formaçâo de leitores e a capacitaçâo de professores

bibliotecârios e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo

com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.

7.27 Instituir, em regime de colaboraçâo entre os entes federados, politica de

preservaçâo da memôria educacional municipal.

7.28 - Promover, em regime de colaboraçâo com os sistemas de ensino, a regulaçâo e

supervisâo da oferta da educaçâo bâsica na iniciativa privada, de forma a garantir a

qualidade e o cumprimento da funçâo social da educaçâo.

7.29 - Estabelecer politicas de acompanhamento às escolas com relaçâo ao desempenho

no IDEB.

7.30 - Institucionalizar programas e desenvolver metodologias para acompanhamento

pedagôgico, recuperaçâo paralela e progressâo, priorizando estudantes com rendimento

escolar defasado.

3.8 META E ESTRATÉCINS DA ESCOLARIDADE MÉDA

Meta 8: Elevar a escolaridade média da populaçâo de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove)

anos, de modo a alcançar, no mlnimo, 12 (doze) anos de estudo no ûltimo ano de vigência

deste Plano, para as populaçôes do campo e da regiâo de menor escolaridade no

municipio, exceto analfabetos, e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, igualando

a escolaridade média entre negros e nâo negros declarados à Fundaçâo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatistica - IBGE.
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Estratégias:

8.1 - lnstitucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correçâo de fluxo, para

acompanhamento pedagôgico individualizado e para recuperaçâo e progressâo parcial,

priorizando estudantes com rendimento escolar defasado, atendendo as especificidades

dos segmentos populacionais aqui considerados.

8.2 - lmplementar programas de educaçâo de jovens e adultos para os segmentos

populacionais, que estejam fora da escola e com defasagem idade/série, associados a

outras estratégias que garantam a continuidade da escolarizaçâo, apôs a alfabetizaçâo

inicial.

8.3 - Garantir a oferta de exames de certificaçâo e conclusâo dos ensinos fundamental e

médio, garantindo acesso gratuito a esses exames.

8.4 - Expandir a oferta gratuita de educaçâo profissional técnica por parte das entidades

pûblicas e privadas, para os segmentos populacionais aqui considerados.

8.5 - Promover entre ôrgâos governamentais, de forma intersetorial, o acompanhamento e

o monitoramento do acesso à escola, especifico para os segmentos populacionais

considerados nesta meta, identificando motivos de absenteismo, colaborando para a

garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliaçâo do

atendimento desses estudantes na rede pûblica regular de ensino.

8.6 - Promover o envolvimento de ôrgâos governamentais, de forma intersetorial, na busca

ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais aqui

considerados.

8.7 - Garantir a oferta pûblica de ensino médio e EJA, integrada à formaçâo profissional

aos jovens do campo, assegurando condiçôes de acesso e permanência na sua prôpria

comunidade.
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8.8 - Reduzir as desigualdades regionais e étnico-raciais, garantindo ao pûblico da EJA,

acesso igualitârio e a permanência na educaçâo profissional técnica de nivel médio

superior, inclusive mediante a adoçâo de politicas afirmativas, na forma da lei.

8.9 - Elaborar e efetivar, em regime de colaboraçâo com os Sistemas de Ensino, pollticas

de educaçâo do campo que garantam a universalizaçâo da educaçâo bâsica com acesso e

permanência no prôprio campo.

8.10 - Fomentar e garantir a produçâo de material didâtico, bem como o desenvolvimento

de curriculos, conteûdos e metodologias especfficas para o desenvolvimento da educaçâo

da populaçâo considerada nessa meta.

8.11 - Consolidar a educaçâo escolar no campo para populaçôes tradicionais populaçôes

itinerantes e comunidades indigenas e quilombolas, respeitando a articulaçâo entre os

ambientes escolares e comunitârios e garantindo o desenvolvimento sustentâvel e

preservaçâo da identidade cultural; a participaçâo da comunidade na definiçâo do modelo

de organizaçâo pedagôgica e de gestâo das instituiçôes, consideradas as prâticas

socioculturais e as formas particulares de organtzaçâo do tempo; a reestruturaçâo e a
aquisiçâo de equipamentos; a oferta de programa para a formaçâo inicial e continuada de

profissionais da educaçâo.

812 - Assegurar o acesso à escolarizaçâo em todos os nlveis da Modalidade da EJA aos

Jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos que nâo tiveram a oportunidade de

alcançar esses nlveis de escolaridade em idade prôpria.

8.13 - Construir espaços permanentes de diâlogo e formaçâo inicial e continuada junto aos

educadores da EJA para diminuir a evasâo e a infrequência através de propostas metodo-

lôgicas diferenciadas, a fim de assegurar a continuidade da escolarizaçâo.

8.14 - Ampliar o incentivo aos programas e projetos jâ existentes e intensificar os chama-

dos à comunidade, estreitar as relaçôes entre escola e comunidade atendida por progra-

mas e projetos que visam o atendimento a EJA (Alfabetizaçâo, Ensino Fundamental e Ensi-

no Médio).

o
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8.15 -Ampliar e implementar atendimento nos bairros e ou polos em articulaçâo com os

entes federados para atender a demanda de Jovens e Adultos.

8.16 - Garantir programas suplementares de transporte escolar e alimentaçâo escolar à

populaçâo da EJA.

3.9 META E ESTRATÉCNS DAALFABETIZAçÂO DE JOVENS E ADULTOS

Meta 9: EIevar a taxa de alfabetizaçâo da populaçâo com 15 (quinze) anos ou mais de

idade para 98% (noventa e oito por cento) até 2017 e, atê o final da vigência deste Plano,

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 75o/o (setenta e cinco por cento) a taxa de

analfabetismo funcional e dobrar a oferta da EJA.

Estratégias:

9.1 - Assegurar a oferta gratuita da Educaçâo de Jovens e Adultos, a todos que nâo

tiveram acesso à educaçâo bâsica na idade prôpria.

9.2 Realizar diagn6stico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educaçâo de jovens e adultos,

até o final do primeiro ano de vigência deste Plano, para subsidiar a formulaçâo de politica

pûblica que garanta o acesso e a permanência a jovens, adultos e idosos a esta

modalidade da educaçâo bâsica.

9.3 Realizar chamadas pûblicas regulares para educaçâo de jovens e adultos,

promovendo busca ativa em regime de colaboraçâo entre os sistemas de ensino em

parceria com organizaçôes da sociedade civil.

9.4 lmplementar açôes de alfabetizaçâo de jovens e adultos com garantia de

continuidade e conclusâo da escolarizaçâo bâsica.

9.5 - Executar açôes de atendimento ao estudante da Educaçâo de Jovens e Adultos por

meio de programas suplementares de transporte, alimentaçâo e saÛde, inclusive
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atendimento oftalmolôgico e fornecimento gratuito de ôculos, em articulaçâo com a ârea da

saûde e assistência social.

9.6 - Assegurar a oferta de educaçâo de jovens e adultos, nas etapas de ensino

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos

penais, assegurando a formaçâo especifica dos professores e a implementaçâo das

diretrizes nacionais em regime de colaboraçâo.

9.7 - Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educaçâo de jovens e

adultos, desenvolvidos na rede pûblica, que visem ao desenvolvimento de projetos

adequados às necessidades especfficas desses estudantes, viabilizando parcerias por

meio de convênios.

9.8 - Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores,

ptiblicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilizaçâo da jornada

de trabalho dos empregados com a oferta das açôes de alfabetizaçâo e de educaçâo de

jovens e adultos.

9.9 - lmplementar programas de capacitaçâo tecnolôgica da populaçâo de jovens e

adultos, direcionados para os segmentos com baixos niveis de escolarizaçâo formal.

9.10 -Ampliar, produzir e garantir a distribuiçâo de material didâtico e o desenvolvimento

de metodologias especlficas, bem como garantir o acesso dos estudantes da EJA aos

diferentes espaços da escola.

9.11 - lmplementar curriculos adequados às especificidades da EJA para promover a

inserçâo no mundo do trabalho, inclusâo digital e tecnolôgica e a participaçâo social.

9.12 - lmplementar e manter politicas e programas que considerem as especificidades da

educaçâo em espaços de privaçâo de liberdade, possibilitando a construçâo de novas

estratégias pedagôgicas, produçâo de materiais didâticos e a implementaçâo de novas

metodologias e tecnologias educacionais, assim como de programas educativos e

profissionalizantes na modalidade educaçâo a distância (EAD) e presencial, no âmbito das
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escolas do sistema prisional, na educaçâo bâsica, em consonância com o Plano Estadual

de Educaçâo em Prisôes/2O10.

9.13 - Garantir o atendimento de EJA no Ensino Fundamental e Ensino Médio nos bairros,

firmando parcerias com as entidades da sociedade civil, aproveitando os espaços ociosos

existentes no municlpio, bem como de possibilidades de estâgios para a Educaçâo de

Jovens e Adultos.

9.14 - Assegurar a condicionalidade de matricula a jovens e adultos com ensino

fundamental e médio incompletos, que participam de programas sociais de qualificaçâo

profissional e renda para trabalhadores desempregados.

9.15 - Articular entre os ôrgâos pûblicos do Municipio o atendimento com equipe

multiprofissional aos estudantes da EJA.

9.16 - Incluir o Programa de Combate à Evasâo Escolar (APOIA), que estabelece um

sistema integrado e interinstitucional de apoio ao aluno infrequente ou evasivo e à familia,

a fim de garantir a sua permanência na escola, para o pûblico da EJA com idade entre 15 a

1 I anos.

9.17 - Divulgar e socializar experiências da EJA desenvolvidas pelo Municlpio.

9.18 - Possibilitar e incentivar aos alunos da EJA o acesso permanente a atividades

artlsticas e culturais do Municfpio.

3.10 META E ESTRATÉCAS DA EDUCAçÂO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À

EDUCAçÂO PROFISSTONAL

Meta 10: Oferecer, no minimo,25% (vinte e cinco porcento) das matriculas de educaçâo

de jovens e adultos, no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educaçâo

profissional.
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Estratégias:

10.1 - Aderir e participar de Programa Nacional de lntegraçâo da Educaçâo Bâsica à
Educaçâo Profissional na modalidade de Educaçâo de Jovens e Adultos, na perspectiva da
educaçâo inclusiva.

10'2 - Expandir as matriculas na educaçâo de jovens e adultos, de modo a articular a
formaçâo inicial e continuada de trabalhadores com a educaçâo profissional, objetivando a
elevaçâo do nlvel de escolaridade do trabarhador e da trabalhadora.

10.3 - Fomentar a integraçâo da educaçâo de jovens e adultos com a educaçâo
profissional, em cursos que atendam as necessidades do mundo do trabalho, de acordo

com as caracterlsticas do pûblico da educaçâo de jovens e adultos e considerando as

especificidades das populaçôes itinerantes e do campo e das comunidades indigenas e

quilombolas, inclusive na modalidade de educaçâo a distância.

10.4 - Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo

nivel de escolaridade, por meio do acesso à educaçâo de jovens e adultos articulada à

educaçâo profissional.

10.5 -Aderir programa nacional de reestruturaçâo e aquisiçâo de equipamentos voltados à

expansâo e à melhoria da rede flsica de escolas publicas que atuam na educaçâo de

jovens e adultos integrada à educaçâo profissional, garantindo acessibilidade à pessoa

com deficiência.

10.6 - Diversificar o curriculo da educaçâo de jovens e adultos, articulando a formaçâo

bâsica e a preparaçâo para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relaçôes entre

teoria e prâtica, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania,

de forma a organizar o tempo e o êspaço pedagôgico adequando-os às caracterlsticas e

às necessidades desses estudantes.

10.7 - Fomentar a produçâo de material didâtico, o desenvolvimento de metodologias

especificas, bem como os instrumentos de avaliaçâo, garantindo o acesso a equipamentos,

laboratôrios e aos diferentes espaços da escola.
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10.8 - Fomentar a oferta pÛblica de formaçâo inicial e continuada para trabalhadores
articulada à educaçâo de jovens e adultos, em regime de colaboraçâo e com apoio de
entidades privadas de formaçâo profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades
sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuaçâo exclusiva na

modalidade.

10.9 - Aderir ao Programa Nacional de assistência social, financeira e de apoio
psicopedagÔgico que contribua para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a
conclusâo com êxito da educaçâo de jovens e adultos articulada à educaçâo profissional.

10.10 - Garantir e efetivar com qualidade a expansâo da oferta da educaçâo de jovens e

- adultos integrada à educaçâo profissional, de modo a atender as pessoas privadas de

liberdade nos estabelecimentos penais e instituiçôes socioed ucativas.

10.11 - Instituir e implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e

adultos trabalhadores, a serem considerados na articulaçâo curricular dos cursos de

formaçâo inicial e continuada e dos cursos técnicos de nfvel médio.

10.12 - Garantir a formaçâo continuada e tecnolôgica digital de docentes das escolas

pÛblicas e privadas que atuam na educaçâo de jovens e adultos articulada à educaçâo

profissional.

10.13 - Garantir alimentaçâo saudâvel e adequada e transporte para os estudantes da EJA

integrada à educaçâo profissional.

10.14 - Garantir que na oferta da educaçâo profissional, o pûblico da EJA, independente

da quantidade de demanda, seja atendido em seu interesse.

10.15 - Garantir o atendimento de EJA no Ensino Fundamental - Séries Iniciais e Finais e

Ensino Médio nos bairros. Firmar parcerias com as entidades da sociedade civil para o

aproveitamento dos espaços ociosos existentes no Municipio, bem como de possibilidades

de estâgios para a Educaçâo de Jovens e Adultos.

3.11 META E ESTRATÉCAS DA EDUCAçÂO PROFTSSTONAL
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Meta 11: Triplicar as matriculas da educaçâo profissional técnica de nlvel médio,

assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 60% (sessenta por cento) da expansâo

no segmento.

Estratégias:

11.1 - Participar da politica de expansâo das matriculas de educaçâo profissional técnica

de nivel médio da Rede Federal de Educaçâo Profissional, Cientifica e Tecnolôgica,

levando em consideraçâo a articulaçâo com a rede estadual de ensino, a responsabilidade

dos Institutos na ordenaçâo territorial, sua vinculaçâo com arranjos produtivos, sociais e

culturais locais e regionais, bem como a interiorizaçâo da educaçâo profissional.

11.2 - Garantir a oferta de educaçâo profissional técnica de nivel médio na rede pÛblica

estadual de ensino, com o apoio da Uniâo.

11.3 - Reestruturar as escolas de educaçâo profissional levando-se em consideraçâo as

especificidades de cada curso, a necessidade de mâquinas e equipamentos, implementos

didâticos e tecnolôgicos, assegurando um padrâo minimo, bem como a capacitaçâo dos

profissionais envolvid os.

11.4 - Promover a expansâo do estâgio na educaçâo profissional técnica de nivel médio,

preservando seu carâter pedagôgico integrado ao itinerârio formativo do estudante, visando

a formaçâo de qualificaçôes prôprias da atividade profissional, a contextualizaçâo curricular

e o desenvolvimento da juventude.

11.5 Ofertar programas de reconhecimento de saberes para fins de certificaçâo

profissional em nivel técnico nas instituiçôes credenciadas.

11.6 - Cooperar na institucionalizaçâo de sistema nacional de avaliaçâo da qualidade da

educaçâo profissional técnica de nivel médio das redes priblica e privada.
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11.7 - Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formaçâo profissional

para as populaçôes do campo e para as comunidades indigenas e quilombolas, de acordo

com os seus interesses e necessidades.

11.8 - Expandir a oferta de educaçâo profissional técnica de nivel médio para o pÛblico da

educaçâo especial.

11.9 - Elevar gradualmente a taxa de conclusâo média dos cursos técnicos de nivel médio

na rede pûblica federal e estadual para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos

presenciais, a relaçâo de estudantes por professor para 20 (vinte).

11.10 - Desenvolver programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade

acadêmica, visando garantir as condiçôes necessârias à permanência dos estudantes e à

conclusâo dos cursos técnicos de nivel médio.

11.11 -Adotar politicas afirmativas para reduzir as desigualdades étnico-raciais, regionais e

de gênero, no acesso e permanência na educaçâo profissional técnica de nivel médio.

11.12 - Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informaçâo Profissional e as consultas

promovidas junto a entidades empresariais de trabalhadores, por meio de estudos e

pesquisas sistematizadas, para ofertar formaçâo nas instituiçôes especializadas em

educaçâo profissional.

11.13 - Fomentar e garantir estudos e pesquisas sobre a articulaçâo entre formaçâo,

currfculo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas,

sociais e culturais do Municipio.

11.14 - Consolidar a expansâo de uma educaçâo profissional de qualidade regular que

atenda as demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em consonância

com a sustentabilidade socioambiental e com a inclusâo social.

11.15 Construir uma educaçâo profissional que atenda de modo qualificado, as

demandas crescentes por formaçâo de Recursos Humanos e difusâo de conhecimentos
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cientificos, e dê suporte aos arranjos produtivos locais e regionais contribuindo para o

desenvolvimento econôm ico-social.

11.16 - Ampliar a oferta de matrlculas gratuitas de educaçâo profissional técnica pelas

entidades privadas de formaçâo profissional.

3.12 META E ESTRATÉCnS DA EDUCAçAO SUPERIOR

Meta 12: Articular, com a Uniâo, a elevaçâo da taxa bruta de matricula na educaçâo

superior para 55o/o (cinquenta e cinco por cento) e a taxa liquida para 4Oo/o (quarenta por

cento) da populaçâo de 18 (dezoito) a24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a

quafidade da oferta e expansâo para, pelo menos, 40o/o (quarenta por cento) das novas

matriculas, nas instituiçôes de ensino superior pûblicas, privadas e comunitârias.

Estratégias:

12.1 - Otimizar, com a participaçâo da Uniâo, do Estado e dos Municipios, a capacidade

instalada da estrutura flsica e a disponibilizaçâo dos recursos humanos das instituiçôes

priblicas e privadas (comunitârias, particulares, filantrôpicas e confessionais) de educaçâo

superior, mediante açôes planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o

acesso ao ensino superior, observado o disposto nos artigos 19 e 20, da LDB n'

9.394/1996.

12.2 - Elevar gradualmente a taxa de conclusâo média dos cursos de graduaçâo

presenciais nas universidades pûblicas, privadas (comunitâria, particulares, filantrÔpicas e

confessionais ) para 90% (noventa por cento); ofertar, no mlnimo, um terço das vagas em

cursos noturnos e elevar a relaçâo de estudantes por professor(a) para 18 (dezoito),

mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovaçôes acadêmicas que

valorizem a aquisiçâo de competências de nivel particulares, filantrôpicas e confessionais

particulares, filantrÔpicas e confessionais superior.

12.3 - Mapear a demanda e fomentar a oferta de educaçâo superior pÛblica e gratuita

prioritariamente para a formaçâo de professores, para atender ao deficit de profissionais
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em todas as âreas de conhecimento e modalidades da educaçâo bâsica.

12.4 - Ampliar e garantir a oferta de bolsas de estudos para graduaçâo e pos-graduaçâo,

aos professores e demais profissionais que atuam na educaçâo bâsica.

12.5 - Adotar politicas de assistência estudantil para assegurar à populaçâo considerada

economicamente carente, bolsa de estudos de graduaçâo, de modo a reduzir as

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educaçâo

superior de estudantes egressos da escola publica, afrodescendentes e indigenas e de

estudantes da educaçâo especial, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico.

12.6 - lncentivar as instituiçôes de educaçâo superior a aderir e participar dos programas

de apoio financeiro do Governo Federal e promover a divulgaçâo de todas as polîticas de

incentivo ao acesso e permanência no ensino superior.

127 - Apoiar e implementar, no âmbito de sua competência, açôes que visem assegurar,

no minimo, 10o/o (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduaçâo

em programas e projetos de extensâo universitâria, orientando sua açâo, prioritariamente,

para âreas de grande pertinência social.

12.8 -Adotar e supervisionar, com a participaçâo da Uniâo, politicas de inclusâo e de açâo

afirmativa na forma da lei, para o acesso e permanência nos cursos de graduaçâo, de

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, egressos da escola pÛblica,

afrodescendentes, comunidades tradicionais, povos do campo, indigenas, quilombolas e

para pessoas, pûblico da educaçâo especial, e outros extratos sociais historicamente

excluidos.

12.9 - Assegurar, na forma da lei, condiçôes de acessibilidade às pessoas da educaçâo

especial, nas instituiçôes de ensino superior.

12.10 - Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulaçâo entre

formaçâo, currlculo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades

econômicas, sociais e culturais do Municipio.

12.11 - Participar da consolidaçâo e ampliaçâo de programas e açôes de incentivo à

mobilidade estudantil e docente em cursos de graduaçâo e pÔs-graduaçâo, em âmbito
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nacional e internacional.

12.12 - Articular, com a Uniâo, a expansâo e a descentralizaçâo da oferta de educaçâo

superior pÛblica e gratuita, atendendo a todas as regiôes do Estado, considerando as

especificidades das populaçôes do campo, comunidades indigenas e quilombolas.

12.13 - Mapear a demanda e fomentar a oferta de formaçâo de pessoal de nivel superior e

ou técnico, a que se refere a formaçâo na ârea de biblioteconomia, considerando as neces-

sidades das Unidades pûblicas e privadas do Municipio.

12.14 - Colaborar na institucionalizaçâo de programa nacional de composiçâo de acervo

digital de referências bibliogrâficas e audiovisuais para os cursos de graduaçâo,

assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.

12.15 - Participar, com a Uniâo, da consolidaçâo de processos seletivos nacional e

estadual para acesso à educaçâo superior como forma de superar exames vestibulares

isolados.

12.16 - Estimular a criaçâo e a implementaçâo de mecanismos para ocupar as vagas

ociosas em cada periodo letivo, na educaçâo superior pûblica e comunitâria.

12.17 - Considerar as informaçôes e orientaçôes advindas dos ôrgâos reguladores

nacional da educaçâo superior quanto aos procedimentos adotados na ârea de avaliaçâo,

regulaçâo e supervisâo, em relaçâo aos processos de autorizaçâo de cursos e instituiçôes,

de reconhecimento ou renovaçâo de reconhecimento de cursos superiores e de

credenciamento ou recredenciamento de instituiçôes, no âmbito do sistema estadual de

ensino.

12.18 - Dar condiçôes de acesso a fundos de pesquisa e desenvolvimento em âreas

prioritârias do Municlpio e da Regiâo.

3.13 META E ESTRATÉCnS DA ELEVAçÂO DE TTTULAçÂO DOS PROFESSORES DA

EDUCAÇAO SUPERTOR
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Meta 13: Elevar a qualidade da educaçâo superior e ampliar a proporçâo de mestres e

doutores do corpo docente em efetivo exercicio no conjunto do sistema de educaçâo

superior para 75o/o (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no minimo, 35o/o (trinta e

cinco por cento) doutores.

Estratégias:

13.1 - Acatar, na avaliaçâo das instituiçôes de ensino superior que ofertam cursos

presenciais e a distância, no âmbito do sistema estadual de ensino, as informaçôes

advindas dos ôrgâos/sistemas de avaliaçâo da educaçâo superior nacional, para os

processos de autorizaçâo de cursos, de reconhecimento ou renovaçâo de reconhecimento

de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento de instituiçôes.

13.2 -Acompanhar a implementaçâo das respectivas Diretrizes Curriculares dos cursos de

licenciatura e bacharelados, nas instituiçôes de ensino superior, em consonância com o

resultado do processo avaliativo.

13.3 - Promover, de forma articulada com a Uniâo, a oferta de programas de pôs-

graduaçâo stricto sensu.

13.4 - Apoiar em articulaçâo com a Uniâo, a formaçâo de consôrcios entre instituiçôes de

educaçâo superior, com vistas a potencializar a atuaçâo regional, inclusive por meio de

plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e

internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensâo.

13.5 - Promover, de acordo com a necessidade de cada lnstituiçâo, a formaçâo inicial e

continuada dos profissionais técnico-administrativos da educaçâo superior, bem como a

formaçâo continuada dos docentes formadores.

13.6 Elevar gradualmente a taxa de conclusâo média dos cursos de graduaçâo

presenciais nas universidades pûblicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas

instituiçôes privadas ,75o/o (setenta e cinco por cento) , em 2020, e fomentar a melhoria dos

resultados de aprendizagem de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta
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por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 600/o

(sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no

Ûltimo ano de vigência, pelo menos 75o/o (setenta e cinco por cento) dos estudantes

obtenham desempenho positivo igual ou superior a75o/o (setenta e cinco por cento) nesse

exame, em cada ârea de formaçâo profissional.

3.14 META E ESTRATÉCnS DA PÔS-GRADUAçÂO STRTCTO SENSU

Meta 14: Fomentar, em articulaçâo com a Uniâo, a elevaçâo gradual do nûmero de

matriculas na pÔs-graduaçâo stricto sensu, de modo a atingir a titulaçâo anual de 400

(quatrocentos) mestres e 140 (cento quarenta) doutores, até o final da vigência deste PME.

Estratégias:

14.1 Estimular a integraçâo e a atuaçâo articulada entre a Coordenaçâo de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) e as agências de fomento à

pesquisa federal e estadual.

14.2 Colaborar, em articulaçâo com a Uniâo, na implementaçâo de politicas de

inclusâo e de açâo afirmativa na forma da lei, para o acesso e permanência nos cursos de

pôs-graduaçâo, stricto sensu, para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, egresso

da escola pûblica, afrodescendentes, comunidades tradicionais, povos do campo,

indigenas, quilombolas e para pessoas, pûblico da educaçâo especial e outros extratos

sociais historicamente excluidos.

14.3 - Adotar, em parceria com a Uniâo, politicas de assistência estudantil para assegurar

aos estudantes considerados economicamente carentes, bolsas de estudo de pôs-

graduaçâo stricto sensu.

14.4 - Colaborar na institucionalizaçâo de programa nacional de composiçâo de acervo

digital de referências bibliogrâficas e audiovisuais para os cursos de pôs-graduaçâo stricto

sensu, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.
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14.5 - Estabelecer parcerias com os ôrgâos e agências oficiais de fomento nos diversos
programas, projetos e açôes que objetivem a internacionalizaçâo da pesquisa e da pôs-

graduaçâo sticto sensu catarinense, incentivando a atuaçâo em rede e o fortalecimento de
grupos de pesquisa.

14.6 - Garantir a publicizaçâo, transparência, autonomia e desburocratizaçâo da pesquisa

cientlfica desenvolvida com recursos pûblicos.

14.7 - Ofertar bolsas de estudos de pôs-graduaçâo stricto sensu aos professores(as) e

demais profissionais da educaçâo bâsica das redes pûblicas de ensino com recursos da

Coordenaçâo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) e Fundaçâo de

Amparo à Pesquisa e Inovaçâo do Estado de Santa Catarina (FAPESC) prioritariamente.

14.8 - Oferecer, em articulaçâo com a Uniâo, financiamento pûblico e especffico às

politicas de acesso e permanência, para inclusâo nos programas de pôs-graduaçâo de

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, afrodescendentes, comunidades

tradicionais, povos do campo, indlgenas, quilombolas, para pessoas pûblico da educaçâo

especial, e outros estratos sociais historicamente excluidos.

14.9 - Estimular estudos e pesquisas em direitos humanos e inclusâo, sobre gênero,

orientaçâo sexual e identidade de gênero, diversidade religiosa, relaçôes étnico-raciais,

educaçâo ambiental, tecnologia assistiva, pedagogia da alternância, quilombola, indlgena,

povos do campo, comunidades tradicionais, para pessoas pûblico da educaçâo especial, e

em situaçâo de privaçâo de liberdade.

14.10 - Estimular a articulaçâo entre graduaçâo, pôs-graduaçâo e nûcleos de pesquisas,

para estudos e elaboraçâo de currlculos/propostas pedagôgicas que incorporem ao

processo de ensino-aprendizagem, questôes sobre educaçâo especial, educaçâo

ambiental, quilombola, indlgena, dos povos do campo e comunidades tradicionais,

educaçâo em direitos humanos, relaçôes étnico-raciais, gênero, sexualidades, violências e

o enfrentamento a todas as formas de discriminaçâo.
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14.11 - Estimular a articulaçâo entre p6s-graduaçâo, nûcleos de pesquisa e cursos de

formaçâo para profissionais da educaçâo bâsica, de modo a garantir a elaboraçâo de

curriculos e propostas pedagôgicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao

processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais.

14.12 Fomentar, em articulaçâo com a Uniâo, pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de metodologias, materiais didâticos, paradidâticos, equipamentos e

recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoçâo do ensino e da aprendizagem,

bem como das condiçôes de acessibilidade dos estudantes pûblico da educaçâo especial,

e criar programas que promovam a socializaçâo dos resultados das pesquisas.

3.15 META E ESTMTÉCnS DA FORMAçÂO DE PROFESSORES

Meta 15: Garantir, em regime de colaboraçâo entre a Uniâo, o Estado e o Municipio, no

prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, politica municipal de formaçâo dos

profissionais da educaçâo de que tratam os incisos l, ll e lll do caput do art. 61 da Lei no

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as

professoras da educaçâo bâsica possuam formaçâo especlfica de nivel superior, obtida em

curso de licenciatura na ârea de conhecimento em que atuam.

Estratégias:

15.1 - Promover, em regime de cooperaçâo entre Uniâo, o Estado e o Municipio, açôes

conjuntas a fim de organizar a oferta de cursos de formaçâo inicial diante do diagnôstico

das necessidades de formaçâo dos profissionais da educaçâo, envoivendo as instituiçôes

pûblicas e privadas de nlvel superior, sincronizando a oferta e a demanda de formaçâo de

profissionais da Educaçâo.

15.2 - Apoiar o acesso ao financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos

de licenciatura com avaliaçâo positiva pelo Sistema Nacional de Avaliaçâo da Educaçâo

Superior (SINAES), na forma da Lei no 10.86112004, inclusive a amortizaçâo do saldo

devedor pela docência efetiva na rede pûblica de educaçâo bâsica
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15.3 - Ampliar a oferta de programas de iniciaçâo à docência a estudantes matriculados

em cursos de licenciatura a fim de aprimorar a formaçâo dos profissionais para atuarem no

magistério da Educaçâo Bâsica de acordo com a necessidade por ârea de conhecimento.

15.4 - Articular com as instituiçôes de nivel superior, formadoras de profissionais para

educaçâo bâsica, de forma a promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura,

garantindo a renovaçâo pedag6gica, com foco no aprendizado do estudante.

15.5 - Valorizar as prâticas de ensino e os estâgios nos cursos de formaçâo de nivel médio

e superior dos profissionais da educaçâo, visando o trabalho sistemâtico de articulaçâo

entre a formaçâo acadêmica e as demandas da educaçâo bâsica, em sintonia com as

recomendaçôes legais e as diretrizes curriculares nacionais.

15.6 - Promover açôes conjuntas de formaçâo superior para docentes nâo habilitados na

ârea de atuaçâo e, em efetivo exercicio nas redes pûblicas, em regime de colaboraçâo

entre Uniâo, Estado e Municipio.

15.7 - Assegurar a todos os profissionais da educaçâo bâsica formaçâo continuada em

serviço, em sua ârea de atuaçâo, considerando as necessidades, demandas e

contextualizaçôes dos respectivos sistemas de ensino.

15.8 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nivel médio e tecnolôgicos destinados à

formaçâo, nas respectivas âreas de atuaçâo, dos profissionais da educaçâo de outros

segmentos que nâo os do magistério.

15.9 - Garantir oferta de formaçâo continuada a todos os profissionais da educaçâo bâsica,

fundamentada numa concepçâo politico-pedagôgica que assegure a articulaçâo teôrica e

prâtica, a pesquisa e a extensâo.

15.10 - Fomentar a produçâo de material didâtico, a criaçâo de metodologias especlficas e

a elaboraçâo de instrumentos de avaliaçâo, garantindo o acesso a equipamentos e

laboratôrios e a formaçâo inicial e continuada de docentes da rede pûblica.
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15.11 - Instituir, em regime de colaboraçâo entre o Estado e os Municlpios, forma de

registro e divulgaçâo de projetos desenvolvidos nas escolas com o objetivo de validar e
valorizar as produçôes do profissional na ascensâo funcional.

15.12 - lmplantar programas de formaçâo dos profissionais da educaçâo, sobre gênero,

identidade de gênero, sexualidades, orientaçâo sexual, educaçâo ambiental e educaçâo

especial, para a promoçâo e efetivaçâo dos direitos sociais.

15.13 - Garantir formaçâo continuada, especifica para o uso das tecnologias e dos

conteÛdos multimidiâticos, para todos os envolvidos no processo educativo.

15.14 - Estabelecer programas de parcerias com instituiçôes de ensino superior, para a

oferta de cursos de formaçâo inicial e continuada em educaçâo integral para professores

que atuam nas escolas de tempo integral.

15.15 - Buscar parcerias para o desenvolvimento de programas de pôs-graduaçâo e

pesquisa em educaçâo como centro irradiador da formaçâo profissional em educaçâo, para

todos os niveis e modalidades de ensino.

3.16 META E ESTRATÉCnS DA FORMAçÂO CONTTNUADA E PÔS-GRADUAçAO DE

PROFESSORES

Meta 16: Formar 80o/o (oitenta por cento) dos professores da educaçâo bâsica em nivel de

pôs-graduaçâo lacto e stricto Sensu até o riltimo ano de vigência deste Plano, e garantir a

todos os profissionais da educaçâo bâsica formaçâo continuada em sua ârea de atuaçâo,

considerando as necessidades, demandas e a contextualizaçâo dos sistemas de ensino.

Estratégias:

16.1 Realizar, em regime de colaboraçâo, o planejamento estratégico para o
dimensionamento da demanda por formaçâo em cursos de pôs-graduaçâo lacto e stricto
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sensu, para fomentar a respectiva oferta por parte das instituiçôes ptiblicas e comunitârias

de educaçâo superior, de forma articulada às politicas de formaçâo do Municipio.

16.2 - Criar e consolidar programa, definido em legislaçâo, de afastamento remunerado

dos professores, para cursar pôs-graduaçâo lacto e stricto sensu.

16.3 - Ampliar e garantir a oferta de bolsas de estudo integral de pôs-graduaçâo lacto e

stricto sensu dos professores e demais profissionais da educaçâo bâsica.

16.4 - Articular entre a pôs-graduaçâo lacto e stricto sensu, nucleos de pesquisa e cursos

de formaçâo para profissionais da educaçâo, de modo a garantir a elaboraçâo de

propostas pedagôgicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao

processo de alfabetizaçâo no atendimento da populaçâo de até oito anos.

16.5 - Garantir a oferta de cursos de formaçâo continuada e cursos de graduaçâo e

especializaçâo na especificidade da Educaçâo Especial e Letras: Libras ou em Letras:

Libras/Lingua Portuguesa como segunda lingua para professores em exercicio no

municipio de Rio do Sul.

16.6 - Garantir a oferta de cursos de formaçâo continuada e cursos de graduaçâo e pôs-

graduaçâo lacto e stricto sensu na especificidade de Educaçâo de Jovens e Adultos.

3.17 META E ESTRATÉCAS DAVALORTZAçÂO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAçÂO

Meta 17: Valorizar os profissionais do Magistério da rede pûblica de Educaçâo Bâsica,

assegurando no ptazo de 2 (dois) anos a revisâo do plano de carreira, assim como a sua

reestruturaçâo, que tem como referência o piso nacional, definido em lei federal, nos

termos do lnciso Vlll do Artigo 206 da Constituiçâo Federal, a fim de equiparar o

rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6o

(sexto) ano da vigência deste Plano.

Estratégias:
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17.1 - Criar condiçôes para o funcionamento de comissôes e fôruns permanentes

educaçâo em todos os sistemas pûblicos de ensino, para subsidiar os ôrgâos,

atualizaçâo dos Planos de Carreira.

17.2 - lmplementar, no âmbito do Estado e Municipio, nos planos de carreira para os

profissionais do magistério das redes pûblicas de educaçâo bâsica, a implantaçâo do

cumprimento da jornada de trabalho, garantindo o cumprimento da legislaçâo nacional (LEl

No 11 .738t2008).

17.3 - Estabelecer, até o terceiro ano de vigência do plano, açâo especificamente, voltada

para a promoçâo, prevençâo, atençâo e atendimento à saûde e integridade fisica, mental e

emocional dos profissionais da educaçâo, como condiçâo para a melhoria da qualidade

educacional.

17.4 - Assegurar a realizaçâo periôdica de concurso pûblico para provimento de vagas,

comprovadamente, excedentes e permanentes.

17.5 - lmplantar e implementar, nas redes pûblicas de Educaçâo Bâsica, durante o estâgio

probatÔrio acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de

profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base nos programas de

acompanhamento, através de avaliaçâo documentada, a decisâo pela efetivaçâo apôs o

estâgio probatôrio e oferecer, durante este periodo, curso de aprofundamento de estudos

na ârea de atuaçâo do professor, com destaque para os conteûdos a serem ensinados e as

metodologias de ensino de cada disciplina.

17.6 - Atualizar o plano de carreira e as diretrizes do Estatuto Estadual e do Estatuto

Municipal do Magistério das redes pûblicas de ensino, €ffi acordo com as diretrizes

definidas na base nacional comum de valorizaçâo dos profissionais da educaçâo.

17 .7 - Garantir que os Planos de Carreira contemplem profissionais habilitados na ârea de

atuaçâo, que realizam serviços de coordenaçâo pedagôgica (orientaçâo, e supervisâo) e

administrativos nâo docentes, nas escolas de educaçâo bâsica.
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17.8 - Instituir, em regime de colaboraçâo entre o Estado e os Municlpio, forma de registro

e divulgaçâo de projetos desenvolvidos nas escolas com o objetivo de validar e valorizar as

produçôes do profissional na ascensâo funcional.

3.18 META E ESTRATÉCNS DO PLANO DE CARREIRA DOCENTE

Meta 18: Assegurar, no p'azo de 2 (dois) anos, a revisâo dos planos de Carreira para os

(as) profissionais da educaçâo bâsica e superior pûblica de todos os sistemas de ensino e,

para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educaçâo bâsica pûblica, tomar como

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso

Vlll do art. 206 da Constituiçâo Federal.

Estratégias:

18.1 - Estruturar as redes pûblicas de educaçâo bâsica de modo que, até o inlcio do

terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no minimo, dos respectivos

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mfnimo, dos respectivos

profissionais da educaçâo nâo docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo

e estejam em exercicio nas redes escolares a que se encontrem vinculados.

18.2 - Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educaçâo do Municipio, licenças

remuneradas e incentivos para qualificaçâo profissional, inclusive em nivel de pôs-

graduaçâo stricto sensu.

18.3 - Estimular a existência de comissôes permanentes de profissionais da educaçâo em

cada sistema de ensino, para subsidiar os ôrgâos competentes na elaboraçâo,

reestruturaçâo e implementaçâo dos planos de Carreira.

3.19 METAE ESTRATÉCNS DAGESTAO DEMOCNATICN

Meta 19: Garantir, no prazo de 1 (um) ano apôs a aprovaçâo deste Plano, açôes que

promovam a gestâo democrâtica participativa da educaçâo bâsica e superior pûblicas, no
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âmbito do Municipio, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta

pûblica à comunidade escolar.

Estratégias:

19.1 lmplantar e implementar legislaçâo especifica que regulamenta a gestâo

democrâtica na educaçâo bâsica e superior pûblica e privada (conveniadas, comunitârias),

respeitando a legislaçâo nacional, considerando, conjuntamente, para a eleiçâo direta de

diretores/as de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, avaliaçâo da gestâo

escolar da educaçâo, bem como, a participaçâo da comunidade escolar.

19.2 - Assegurar que 100% (cem por cento) dos gestores possuarn formaçâo com

qualificaçâo e aperfeiçoamento em gestâo ou administraçâo escolar em quatro anos.

19.3 -Aderir e manter programas de apoio e formaçâo aos conselheiros providenciando

recursos financeiros, espaço fisico adequado, equipamentos e meios de transporte para

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funçôes.

19.4 - Consolidar o Fôrum Municipal de Educaçâo com o intuito de:

a) Realizar e coordenar a cada quatro anos a Conferência Municipal de Educaçâo, bem

como acompanhar e avaliar o processo de implementaçâo de suas deliberaçôes a cada

dois anos;

b) Efetuar o acompanhamento da execuçâo do Plano Municipal de Educaçâo;

c) Debater e supervisionar o financiamento da eciucaçâo;

d) Promover articulaçôes necessârias entre o Fôrum Estadual de Educaçâo e o Fôrum

Municipal de Educaçâo;

e) Acompanhar, junto à Câmara de Vereadores, a tramitaçâo de projetos legislativos

relativos à Politica Municipal de Educaçâo.

19.5 - Constituir e fortalecer em todas as redes de educaçâo bâsica e superior pûblicas e

privadas, agremiaçôes estudantis e associaçôes de pais e professores, assegurando-lhes,

inclusive, espaços adequados e condiçôes de funcionamento nas escolas e fomentando a

sua articulaçâo orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas

representaçôes.
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19.6 - Garantir a implantaçâo e implementaçâo dos Conselhos Escolares em todas as

redes de educaçâo bâsica e superior pûblicos e privados, fomentando a integraçâo entre

os Conselhos Escolares em nivel municipal, regional e estadual, para fortalecer a cultura

democrâtico-participativa.

1g.7 - Garantir que o Conselho Municipal de Educaçâo seja ôrgâo autônomo, tenha

dotaçâo orçamentâria e autonomia financeira e de gestâo; seja plural (constituido de forma

paritâria, com ampla representaçâo social); e com funçôes deliberativas, normativas e

fiscalizadoras.

19.8 - Estimular e/ou criar em todas as instituiçôes de ensino superior a constituiçâo e

fortalecimento de diretôrios acadêmicos, assegurando-lhes espaços adequados para seu

bom funcionamento.

19.9 -Aprimorar os mecanismos e os instrumentos que assegurem o acompanhamento, a

fiscalizaçâo e a avaliaçâo dos gastos com educaçâo pela sociedade, pelos Conselhos

Escolares e Associaçâo de Pais e Professores, viabilizando a ampla divulgaçâo do

orçamento pûblico, efetiva transparência nas rubricas orçamentârias e o estabelecimento

de açôes de controle e articulaçâo entre os ôrgâos responsâveis, assegurando o

gerenciamento e fiscalizaçâo dos recursos pûblicos destinados às escolas.

19.10 - Definir critérios técnicos para o provimento dos cargos comissionados, objetivando

chegar ao minimo necessârio e que estes sejam ocupados por profissionais habilitados na

ârea da Educaçâo.

19.11 - Garantir a participaçâo efetiva da comunidade escolar e local na formulaçâo e

acompanhamento dos projetos politico-pedagôgicos, currfculos escolares, planos de

gestâo escolar e regimentos escolares, possibilitando as condiçôes objetivas necessârias à

ope racion alizaçâo desta pa rtici paçâo.

19.12 - Estabelecer diretrizes para a gestâo democrâtica da educaçâo, no prazo de um

ano, contado da aprovaçâo do Plano e assegurar condiçôes para sua implementaçâo.
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19.13 - Garantir, em regime de colaboraçâo com os sistemas de ensino, programas de

formaçâo continuada para gestores das escolas pûblicas e privadas.

19.14 - Promover a participaçâo representativo-democrâtica da comunidade escolar, na

gestâo educacional no âmbito pedagôgico, administrativo/financeiro e gestâo de pessoas,

por meio de Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis.

19.15 - Promover a participaçâo representativo-democrâtica da comunidade escolar, na

gestâo educacional no âmbito pedagôgico, administrativo/financeiro e gestâo de pessoas,

por meio de Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis.

19.16 Utilizar amplamente os veiculos de comunicaçâo de massa objetivando a

participaçâo da sociedade na definiçâo das prioridades educacionais e na divulgaçâo das

experiências emancipadoras em participaçâo em âmbito municipal.

3.20 META E ESTRATÉCnS DO FTNANCTAMENTO DA EDUCAçÂO

Meta 20:Assegurar o direito da aplicaçâo do investimento pûblico em educaçâo pûblica de

forma a atingir, no minimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto

(PlB) do pais no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mlnimo, o equivalente a 10%

(dez por cento) do PIB ao final do decênio.

Estratégias:

20.1 - Cooperar com a Uniâo no aperfeiçoamento e na ampliaçâo dos mecanismos de

acompanhamento da arrecadaçâo da contribuiçâo social do salârio-educaçâo.

20.2 - Fiscalizar a destinaçâo dos recursos à manutençâo e desenvolvimento do ensino e

acompanhar a contribuiçâo do Municipio às instituiçôes privadas (comunitârias,

conveniadas) que se beneficiam de programas municipais de incentivos financeiros e

fiscais, de pesquisas e tecnologias geradas com financiamento do poder pûblico municipal.
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20.3 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos, prioritariamente os conselhos

municipais e escolares, que assegurem, nos termos do parâgrafo ûnico do art. 48 da Lei

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) a

transparência, o controle social na utilizaçâo dos recursos pûblicos aplicados em educaçâo

e a formaçâo continuada de conselheiros.

20.4 -Acompanhar a distribuiçâo e a aplicaçâo da parcela da participaçâo no resultado ou

da compensaçâo financeira pela exploraçâo de petrôleo e gâs natural e outros recursos,

com a finalidade de cumprimento da meta prevista no Inciso lV do caput do Art. 214, da

Constituiçâo Federal.

20.5 - Contribuir com os estudos e acompanhar a definiçâo de investimentos do custo por

aluno da educaçâo bâsica e superior pûblica (CAO| e CAQ), por meio do Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anlsio Teixeira - INEP.

20.6 - Definir as formas de colaboraçâo entre os sistemas de ensino, no prazo de 2 anos,

de forma a estabelecer normas de cooperaçâo entre Estado e Municipio em matéria

educacional, com o equilibrio na repartiçâo das responsabilidades e dos recursos e efetivo

cumprimento das funçôes redistributiva e supletiva da Uniâo no combate às desigualdades

educacionais locais.

20.7 - Acompanhar a elaboraçâo da Lei de Responsabilidade Educacional, discutida com

os diversos setores e segmentos da sociedade.

20.8 - Aprimorar e defender a prorrogaçâo do Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento

da Educaçâo Bâsica e de Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçâo (FUNDEB), em

regime de colaboraçâo e participaçâo financeira da Uniâo para garantir o padrâo mfnimo de

quaf idade do ensino, nos termos do Art. 211, da Constituiçâo Federal, a formaçâo e a

v alorizaçâo do magistério.

20.9 - Buscar junto à Uniâo a complementaçâo de recursos financeiros para o Estado e

Municipios que comprovadamente nâo atingirem o valor do Custo Aluno Qualidade Inicial

(CAO|) e, posteriormente, do CustoAluno Qualidade (CAO).
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20.10 - Estabelecer, garantir e efetivar a articulaçâo entre as metas deste Plano e demais

instrumentos orçamentârios da Uniâo, do Estado e do Municipio, em todos os niveis,

etapas e modalidades de ensino.

20.11 - Garantir aplicaçâo dos recursos destinados à manutençâo, reforma, ampliaçâo e

construçâo de escolas pÛblicas com infraestrutura adequada às etapas e modalidades de

ensino, bem como na formaçâo e valorizaçâo do magistério.

20.12 - Assegurar a autonomia financeira das escolas mediante a fixaçâo de cronograma

de repasse de recursos, diretamente aos estabelecimentos pûblicos de ensino, a partir de

critérios objetivos legais.

20.13 - Aprovar legislaçâo especifica que regulamente a aplicaçâo do reajuste do piso

nacional (Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008), em todos os nlveis e nas referências da

tabela salarial no mês de janeiro de cada ano.

20J4 - Acompanhar o cumprimento do $ 5o do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que

assegura o repasse automâtico dos recursos vinculados à manutençâo e ao

desenvolvimento do ensino para o ôrgâo responsâvel por este setor.

20J5 - Assegurar o cumprimento dos Arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da

Educaçâo Nacional- Lei No 9394/96).

20.16 - Ampliar o atendimento e garantir recursos para os programas vinculados à

educaçâo, a fim de garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola.

20.17 - Promover a equidade na distribuiçâo dos recursos financeiros entre as instituiçôes

dos Sistemas de Ensino e das escolas pertencentes a um mesmo Sistema de Ensino.

20.18 - Estabelecer sistema de gestâo democrâtica e participativa no sistema pûblico e

privado visando à fonte de recursos e destinaçâo para as atividades fins, promovendo a

participaçâo da comunidade.
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20.19 - Criar mecanismos e instrumentos que promovam a transparência e o controle

social na aplicaçâo dos recursos pûblicos na educaçâo.
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APENDICES

ApêndiceA- Plano deAçâo do F6rum Municipal de Educaçâo

PROJETO: ADEQUAçÂo Do PLANo MUNrcrpAL DE EDUcAçÂo DE Rto Do suL
DESENVOLVIMENTO: Fôrum Municipal de Educaçâo

AçAO FAZER
QUEM

FAZ
QUEM
APOIA

MATERIAIS
NEGESSÂ.

RIOS

QUANTO
GUSTA

ATE
QUANDO

',ealizar
luniâo
ôrum
lunicipal

Convocar o Fôrum Municipa
Ce Educaçâo para reuniâo de
planejamento do Planc
[ilunicipal de Educaçâo (por
e-mail e oficio) para o dia 01
Ce abril.

Angélica e
Regina SME

Oficio de
convocaçâo e

internet
Custeio

Março

no Municipa
Educaçâo.

Definiçâo da Equipe Técnica
Formar grupos de trabalho e

partir das metas do planc
nacional e definir
coordenador dos grupos de

trabalho.
Convidar os participantes das
comissôes para constitulren
os grupos de trabalho.
Definir agenda de trabalho dc
F6rum.

Regina,
Eliane,
Djanna,
Josela
e FME

FME

nternet,
:omputado,
;ala.
:adeiras, data
;how, telâo.

Custeio Durante o
mês de abril

Realizar
\udiência
)ûblica sobre c
fME

Sonvite à populaçâo
Riossulense.
Definir local. data e horârio.

Equipe
Técnica

FME
)ata show,
;adeiras,
igua, râdio,
fv.

Custeio 14t05

tivulgar n(
runiclpio or
ncaminhamen
)s do Plan<
lunicipal dr
ducaçâo.

Agendar entrevista com
membros do Fôrum com TV e
râdio.
Redigir texto para jornais com
fotos do Fôrum e agenda de
trabalho.

Maicon e
Angélica FME

Jornais,
Râdio e TV Custeio

Abrile Maio

lnviar o Plano
ao juridico da
crefeitura para
'edigir minuta
Jo projeto de
ei.

Revisâo da redaçâo final do
Plano e envio para o juridico
da prefeitura.

Equipe
Técnica e
Juridico da

ADM

FME
Fotocôpias,
envelope

Custeio
Atê 26t05

rrotocolar o
crojeto de lei
ra câmara de
y'ereadores

rrotocolar o PME na Câmara
le Vereadores

Regina e
equipe
técnica

FME =ncadernar,
btocôpias,
rficio.

Susteio 01/06

Reuniâo com a
:omissâo de
:ducaçâo da
:âmara de

\gendar reuniâo com a
:omissâo de educaçâo da
:âmara para apresentar o
)ME

Mârcia
GERED

FME 3ôpia do
PME

3usteio Junho
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rereadores Somparecer a reuniâo da
;omissâo

FME

rublicar o
)lano Municipa
Je Educaçâo e
Jistribuir à
ropulaçâo
Riossulense.

ilaborar caderno de
rublicaçâo.
)efinir quantidade de
:adernos
=azef orçamento de material

Maicon,
Equipe

Técnica e
Fôrum

FME
Saderno ou
ivreto ? Até agosto

de 2015

)istribuir a
rublicaçâo
;obre o plano
nunicipalde
;ducacâo

Distribuiçâo da publicaçâo
aos municipes.

Agentes de

Saûde FME -ivro/caderno
Custeio

Novembro2C
15

Inrtorar e
rliar o Plano
rnicipal de
ucaçâo

Definir processos,
necanismos para a
'ealizaçâo das avaliaçôes a

=ada2 anos.

FME FME 2 ? Agosto a
setembro
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Apêndice B - Cronograma de reuniôes das comissôes

Reuniâo do Fôrum Municipal de
Edrggggo

lndicaçâo de representantes das
instituiçôes
para compor as comissôes de trabalho.

01t04

08t04

14h

Até 17h

SME

E-mail:
edu.integral@

edu.riodosul.sc.
gov.br

Envio de dados jâ coletados do
diagnôstico às comissôes de trabalho.

10t04 Até 17h E-mail dos
integrantes

Reuniâo das Comissô€s de Trabalho Data Horârio Local

Metal-Ed. lnfantil 13t04 1 3h30 SME

Meta 20 - Financiamento da Educaçâo 14t04 8h30 SME

Metas 5 - Educaçâo de Jovens e Adultos.
I - Elevaçâo da escolaridade.
9 - Alfabetizaçâo de Jovens e adultos e
10 - EJA integrado à formaçâo
profisional.

14t04 1 3h30 SME

Meta 4 - Educaçâo Inclusiva
" 

16104 th30 SME

Metas 12- Educaçâo Superior.
13 - Qualidade do Ensino Superior.
14- Pôs-Graduaçâo.
15 - Formaçâo dos Profissionais da
Educaçâo e 16 - Formaçâo Continuada.

17t04 th30 SME

Metas 3 - Ensino Médio e 11- Educaçâo
Profissional

17t04 1 3h30 SME

Meta 4 - Educaçâo Inclusiva 22t04 th30 SME

Metas 2 Ensino Fundamental. 5
Alfabetizaçâo. 6 - Educaçâo Integra] e7
- Qualidadeda Educaçâo Bâsica/lDEB.

22t04 1 3h30 SME

Metas 17-Valorizaçâo dos Profissionais e
18 - Plano de Carreira

23t04 1 3h30 SME

Meta 19 - Gestao O"rnocr"ti"" 23t04 th30 SME

Metas 17-Valorizaçâo dos Profissionais e
18 - Plano de Carreira

23t04 1 3h30 SME

Metas 2 Ensino Fundamental. 5
Alfabetizaçâo. 6 - Educaçâo Integral e7 24t04 7h30 às SME
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Educaçâo

Metas 3 - Ensino Médio e 11- Educaçâo
Profissional

30t04

Educaçâo e 16 - Formaçâo Continuada.

Meta 20 - Financiamento da Educaçâo 30t04

Consulta Pûblica sobre o Plano Municipal
de Educaçâo

Protocolo de entrega na Procuradoria

]Juridica do municipio

l

Protocolo de entrega na Câmara de
Vereadores

2st04 
i

e
rçâo 

]

--[

l

11h30

1 3h30 SME

18h

1 3h30

SME

14105 i 8h às

de Lei, Metas e
Estratégias SME

01/06 - 
,

Diaonôstico

01/06 i sME
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Apêndice C - Convite da Consulta pûblica

Rrffi
PL&il0 Mui,tctPAL

0E r0u$AçÂû
@

CONVITË

* Consulfq Priblic s e

o Fôrum Municipcl de Educoçôo convido você pCIro porticipcr
do Consults Pùolico sobre o Plono Municipol de Educaçào.
O Plono é -u* conjunto de diretrizes, metos e estratégios pora

um periodo de l0 onos, s fim de melhoror o educsçôo
publico e privodo do municipio de Rio do Sul.

.

dlxslwts Fsrlicipel
b..#f - Unidade lirbana ',-

UffiIn, 210, Bairra Jordim América - Rio do Sul
th.d* l2h e 13h30 às I7h3t

MrNrsrÉRro pA
EDUCAçAO ffiffiôRfi
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Apêndice D - Formulârio de Proposiçôes ao pME

ruAns h{*tË[t*F*L
Ilr û{}r,ffrçAs
ruffitffiffiËt

1. PROPOSTA

FORMUÉNIO DE PROPOSTA
supREssÂo, suBsTtrutçÂo ou ADtçÂo DE EsTRATÉcrnS.

suPREssÂo (Exclusâo total de estratégia) preencher itens 2 (2.1 e 2.7.2J e 3
SUBSTITUf çÂO (nlteraçâo no conteûdo/redaçâo de estratégial preencher itens 2 (2.1 e 2.7.2) e 3
ADfçÂO (Criaçâo de nova estratégia) preencher itens 2.7 e 3

- 2. ESTRATfGn

2.1 META N"

2.1.2 ESTRATÉGIR IU"

3. JUSTIFTCANVA

ASSINATURA:

ENDEREçO E TELEFONE:

Data para anâlise e deliberaçâo pelo F6rum Municipal de Educaçâo: 18 de maio de 2Ot5, às 13h30,

na Secretaria Municipal de Educaçâo.

L45


