
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

I Encontro Regional – Pólo Pantanal 

30/08/2010 

As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre como foi o     

I Encontro Regional, realizado na escola do Pantanal                                                 

E. M. E. F. Ministro Sérgio Mota.  

Participe, enviando sugestões ou freqüentando os próximos encontros!!! 

 

O I Encontro Regional para a discussão do PME teve inicio com a participação 

da Secretária de Educação, Elizete Malvão, que reforçou a importância desta construção 

coletiva para o desenvolvimento do Município. 

Em seguida a secretária executiva do plano, Bernadete Passos, apresentou o 

grupo de trabalho. A representante da UFRJ, Profa. Priscila Matsunaga, apontou que a 

necessidade de ter um planejamento para a educação de Paraty já vem sendo indicada 

desde 2002 e explicou o andamento deste trabalho: ver 1ª Conferência Municipal de 

Educação de Paraty/2009 (COMUED/Pararty), GT’s e  Documento extraído da 

COMUED. 

A elaboração do PME segue como documentos de referência o Plano Nacional 

da Educação, Plano Estadual de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e na Constituição Brasileira. 

Após as considerações e esclarecimentos iniciais, os participantes foram 

divididos em grupos segundo o seu interesse para apreciação e debate dos seguintes 

temas: 

Educação Infantil. 

Educação Fundamental. 

Educação Especial 

Educação Indígena 

Educação Afro-Brasileira 

Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos 



Ensino Superior 

Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

Financiamento e Gestão da Educação 

Acompanhamento e Avaliação do PME (este tema foi apreciado por todos os 

grupos) 

 

Cada grupo escolheu um tema de seu interesse para apreciar além do tema 

“Acompanhamento e Avaliação do PME” que, como dissemos coube a todos apreciar. 

Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto 

relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo GT durante a 

COMUED/2009Se b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos 

cada um dos temas apreciados, os materiais usados e as considerações  dos grupos 

presentes às discussões no Pólo Pantanal.. 

 

 

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL  

QUADRO DO GT – educação básica montado na COMUED/2009 

SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS PRIORITÁRIOS ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

Número elevado de alunos por 

sala. 

1º segmento 

2º segmento 

Dificulta o trabalho do 

professor diminuindo o 

aproveitamento dos discentes no 

processo ensino aprendizagem. 

Auxiliares nas salas de aulas 

quando houver alunos com 

necessidades educacionais 

especiais. 

Número adequado de alunos nas 

turmas, no máximo 25. 

Nas classes de alfabetização, no 

máximo, 20 alunos. 

Espaço físico inadequado 

(esportivo, artístico, cultural); 

(quais as dimensões necessárias 

para uma sala com 25 alunos e 

demais espaços da escola) 

Falta de espaço  para 

desenvolvimento dos trabalhos 

diários. 

Ampliação e adequação das 

escolas. 

 

A falta de material  para o 

desenvolvimento de todas as 

Comprometimento do 

desenvolvimento de atividades 

Priorizar, ampliar e fiscalizar a 

aquisição de materiais. 



atividades dentro das unidades 

escolares. 

pedagógicas. 

Falta de participação da família 

no processo educacional. 

Processo pedagógico 

comprometido. 

Criação e fortalecimento de 

Conselhos Escolares. 

Participação de pais em 

Conselhos de Classe. 

 

Texto motivador da discussão grupal: 

De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e 

gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele 

muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia 

de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O 

ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade 

de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda 

a população brasileira. (refrências : PNE e PEE) 

 

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de educação 

básica, e recebendo um texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou 

às seguintes conclusões: 

Componentes do Grupo Ensino Fundamental (Pólo Pantanal): 

Aparecida Maria do Nascimento 

Paula Gama de Oliveira 

Josiane Terêsa Barbosa de Melo 

Rosângela Aparecida Pacheco Dutra 

Leonardo Faria Campos 

Luis Paulo da Silva Albino 

 

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ): 

Texto motivador: manteve-se o texto já redigido. 

Quadro/GT/2009 – Coluna: “Situação”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna: “Problemas prioritários”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”: foram feitas: 

Inclusão: Reforço no contra-turno para alunos com dificuldades; 

Exclusões: nenhuma 



Alterações: 

 Número adequado de alunos nas turmas, no máximo 25 alunos, para o 2
o
 

Seguimento.  

 Nas classes de alfabetização, no máximo, 20 alunos. Alterar para todos os anos 

do Ensino Fundamental do 1
o 
Seguimento.  

 Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais, bibliotecas e sala de 

recursos em todas as unidades. 

 Participação de pais, com dois ou três representantes, em Conselhos de Classe.  

Os pais teriam a função de apontar observações pertinentes ao trabalho do 

professor (Ex: tarefa, assiduidade, horário) 

Prioridades e prazos de execução: 

Curto Prazo (2 anos) 

 Criação e fortalecimento de Conselhos escolares. 

Médio Prazo (5 anos) 

 Nas classes de alfabetização, no máximo, 20 alunos. Alterar para todos os anos 

do Ensino Fundamental do 1
o 
Seguimento.    

 Ampliação e adequação das escolas.  

 Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais com bibliotecas e sala de 

recursos em todas as unidades.  

 

 Participação de pais, com dois ou três representantes, em Conselhos de Classe.  

Os pais teriam a função de apontar observações pertinentes do trabalho do 

professor (Ex: tarefa, assiduidade, horária). 

 

Quanto ao Tema: “Acompanhamento e avaliação do PME”: manteve-se o texto já 

redigido 

 

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO 

QUADRO DO GT – 

Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009 

SITUAÇÁO/QUADRO PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS 

 Ausência de política 

de valorização 

 Funcionários 

desmotivados com os 

 Discussão, 

construção/atualização e 



profissional aos 

servidores públicos 

municipais; 

 Descontinuidade dos 

profissionais nas 

equipes Técnico-

pedagógicas nas 

unidades e dos 

professores; 

 Ensino 

Multisseriado. 

 

baixos salários 

mesmo em funções 

estratégicas, como o 

são os profissionais 

de educação; 

 Não valorização dos 

profissionais que se 

mantém em 

atualização e 

desenvolvendo 

projetos na escola 

 Falta de preparo do 

professor para lidar 

com essa situação 

específica no dia-a-

dia 

 Trabalho não 

consegue eficiência 

na busca pelo 

desenvolvimento das 

capacidades do aluno. 

implementação do PLANO 

DE CARGOS E SALÁRIOS 

com a participação de todos os 

segmentos dos trabalhadores 

municipais. 

 Atualização do Estatuto do 

Magistério Municipal; 

 Incentivo aos profissionais 

através de avaliação de 

desempenho de acordo com 

seus progressos;  

 Concurso para Equipe 

Técnico-Pedagógica; 

 Ampliação dos Pólos, 

reorganização das 

necessidades nas escolas que 

ainda trabalham com essa 

modalidade. 

 Falta de Avaliação 

dos profissionais da 

Educação; 

 

 Os profissionais da 

educação não são 

avaliados por seu 

desempenho 

profissional, deixando 

de contar com análise 

e reflexão continuada 

de sua atuação 

profissional pela 

equipe de trabalho, 

tornando-se indivíduo 

sem parâmetro e 

referência. 

 Definição e implementação de 

instrumento de avaliação para 

os profissionais, visando 

melhoria na qualidade da 

educação ofertada nas 

unidades educacionais do 

município 

 Os anos iniciais do 

ensino fundamental 

são atribuídos, em 

sua maioria, aos 

professores 

iniciantes ou com 

contrato temporário 

(01 ano) 

 

 Alunos chegam ao 

final das séries 

iniciais do ensino 

fundamental sem 

saber ler e escrever, 

ou seja, sem 

desenvolvimento das 

competências básicas 

de leitura e escrita; 

 Descontinuidade de 

trabalho;  

 Desvalorização do 

trabalho realizado nas 

séries iniciais. 

 

 Implementação de política 

educacional clara para 

atribuição das classes nas 

escolas pela SME,  

 Elaboração do PPP de cada 

unidade, visando a garantia da 

qualidade do atendimento e 

trabalho com as 

especificidades das séries 

iniciais no município. 

 Garantia de Formação 

continuada através da SME, 

principalmente aos professores 

de educação básica. 

 Ausência de 

formação continuada 

em serviço para os 

profissionais da 

educação; 

 

 Profissionais atuando 

sem consonância 

pedagógica nas 

unidades da rede 

municipal, ausência 

de identidade 

profissional e 

direcionamento. 

 Definição de política 

educacional, meta e linha 

filosófica por parte da SME. 

 Formação continuada para 

todos os profissionais da 

educação, incluindo os 

profissionais técnico-

administrativos. 

 Falta de garantia de 

formação continuada 

 Dificuldade para 

alguns profissionais 

 Organização e 

desenvolvimento de cursos de 



à todos 

 

em conciliar horários 

e curso desejados, 

levando em conta a 

jornada de trabalho e 

os horários do 

sistema de transporte 

local. 

formação on-line e 

semipresenciais em 

consonância com a demanda e 

linha filosófica da SME 

 Necessidade de 

Inclusão Digital e 

aprofundamento dos 

conhecimentos da 

TICs (Tecnologias 

da Informação e da 

Comunicação) 

 

 Muitos profissionais 

da educação não 

possuem acesso, não 

sabem utilizar ou 

apresentam 

dificuldade no uso em 

sala de aula das TICs 

 

 Organização e 

desenvolvimento de cursos de 

formação sobre as TICs, 

dinamização e melhoria dos 

laboratórios de informática 

existentes em algumas escolas 

para atendimentos dos alunos, 

da comunidade e da formação 

dos profissionais das escolas 

 Funcionários 

analfabetos ou com 

alfabetização 

precária; 

 

 O município trabalha 

com muitos 

profissionais em 

situação de 

analfabetismo e 

alfabetização precária 

o que compromete, 

em muitos casos, a 

qualidade do serviço 

prestado à população 

na contramão da 

valorização 

profissional 

pretendida para os 

profissionais da 

educação; 

 Organização e 

desenvolvimento de um 

programa específico para 

alfabetização e garantia de 

ensino fundamental a todos os 

servidores públicos que dele 

necessitarem 

 

 

 

 O aluno do curso 

normal sente-se 

despreparado diante 

das demandas da 

escola. 

 

 

 

 Grade curricular 

(metodologia, 

conteúdos, relações, 

etc.) não está em 

consonância com as 

necessidades da 

sociedade 

contemporânea. 

 

 

  

 Considerando que os futuros 

professores atuarão em escolas 

do município, esta deverá 

investir em complementação 

curricular, oficinas e formação 

continuada. 

 Criação de um programa de 

professor assistente para 

estudantes de cursos que 

habilitam na área de educação 

 Inexistência de um 

programa de 

prevenção e 

atendimento aos 

profissionais de 

educação  

 Profissionais doentes 

sem amparo e 

atendimento 

específico as suas 

necessidades 

(fonoaudiólogo, 

psicólogo e 

ortopedista)  

 Criação de um programa de 

prevenção e atendimento aos 

profissionais da educação      

 Falta de 

sustentabilidade 

econômica daqueles 

que detém os saberes 

tradicionais 

(patrimônio 

 Fragilização, 

desagregação e perda 

de tradições e 

manifestações 

culturais. 

 Implantar como política 

municipal o título de notório 

saber a mestres e griôs 

(patrimônio vivo) para que 

possam ser remunerados e 

façam parte da rede escolar 



imaterial). 

 

municipal, garantindo a 

transmissão de seus 

conhecimentos às gerações 

futuras. 

 Dispersão, falta de 

acessibilidade e risco 

de perda 

irrecuperável do 

patrimônio imaterial. 

 

 

 Ausência de 

informações 

sistematizadas sobre 

os grupos, pessoas e 

comunidades étnicas 

e tradicionais do 

nosso município. 

 

 

 Organizar um Seminário 

Educação, Cultura e Cidadania 

envolvendo entidades, 

instituições e agentes culturais 

do município; 

 Estabelecer como finalidade a 

reunião e organização de 

informações já existentes; criar 

uma rede de cultura e iniciar o 

mapeamento sistemático das 

diversas manifestações 

culturais; 

 Identificar necessidades e 

objetivos das comunidades; 

 Buscar base de dados sobre a 

cultura popular; 

 Oferecer a oportunidade de 

vivenciar variadas 

manifestações culturais 

criando um pacto entre 

entidades, instituições e 

lideranças locais para a 

elaboração do plano municipal 

de educação e a reestruturação 

do conselho municipal de 

educação. 

 

 Ausência de políticas 

públicas para o 

incentivo à leitura e 

às bibliotecas 

públicas. 

 Ausência de 

profissionais na área 

de biblioteca 

 Ausência de 

professores 

mediadores 

 

 Baixo rendimento 

escolar. 

 As bibliotecas 

escolares de Paraty 

não tem um 

bibliotecário 

responsável. 

 Muitos professores 

não atuam na 

formação de leitores, 

pois não são 

capacitados para isso. 

 Criar o Plano Municipal do 

Livro e Leitura; 

 Ampliar e fortalecer a 

Biblioteca Municipal; 

 Fomentar e potencializar 

bibliotecas públicas e 

comunitárias que já existem; 

 Implantar bibliotecas em 

escolas e instituições; 

 Contratação de um 

bibliotecário para cuidar das 

bibliotecas e assim facilitar o 

acesso dos alunos, professores 

e comunidade. 

 Capacitação de mediador de 

leitura para os professores 

 Distanciamento entre 

a realidade da 

cultura local e o 

currículo escolar. 

 

 Desconhecimento da 

comunidade sobre o 

patrimônio cultural 

local; 

 Fracasso, 

desinteresse, 

desvalorização e 

perda da identidade 

local; 

 

 Reformular o currículo com a 

introdução de disciplinas de 

acordo com a realidade da 

comunidade: pesca, artesanato, 

manifestações artísticas; 

 Delegar o ensino das 

manifestações culturais à 

pessoas da localidade; 

 Aplicar a lei de 

obrigatoriedade da disciplina 

educação patrimonial; 



 Repensar o formato e a 

estrutura das escolas dentro 

das comunidades étnicas e 

tradicionais;  

 Inexistência do 

segundo segmento 

nas zonas rurais e 

oferta de atividades 

culturais para a 

comunidade. 

 Falta de perspectiva 

de continuidade nos 

estudos, cerceamento 

das potencialidades 

humanas e falta de 

acesso à cultura. 

 Implementar o segundo 

segmento de forma itinerante; 

 Oferecer atividades culturais 

para a comunidade: coral, 

teatro, cineclube, dança, arte, 

etc. 

 Inexistência, nos 

estabelecimentos de 

ensino, de núcleos 

destinado às artes 

(visuais, musicais, 

dança,etc.). 

 

 Alunos e educadores 

pouco sensíveis as 

variadas formas de 

expressão e cultura e 

desmotivados para o 

aprendizado 

oferecido pelo ensino 

tradicional. 

 Criação de núcleos artísticos 

optativos - de acordo ao 

interesse e aptidão dos 

estudante -; oficinas: de 

comunicação, de história da 

arte e artes plásticas, dentre 

outras. 

 

Texto motivador da discussão grupal: 

Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e 

conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor. 

Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de 

problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de 

modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações 

mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos 

necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a 

melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao 

mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer 

esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De 

acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir 

que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de 

trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional, 

tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c) 

novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva. 

 
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT  Formação e 

Valorização dos Profissionais da Educação , o grupo de discussão, abaixo identificado, 

chegou às seguintes conclusões: 

 

Grupo de discussão 

Cássia C. P. Pereira 

Fernanda A. L. de Souza 

Roseli O. Alvarenga 

Áurea Siqueira 

Cristina M. L. S. Ross 

Lenice Nascimento 

Sônia C. M. Arcante 

André R de Mattos 



Sirlene M. de Lara 

Aparecida N. Soares 

Maria Cristina Campos 

Thalita R. O. Barrilari 

Camila A. Gomes 

Ângela 

 

 

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador): 

Texto motivador: manteve-se o texto já redigido. 

Quadro GT/2009- Coluna – “Situação”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”: procederam as seguintes 

Inclusões: 

 Concurso público para nomear professores auxiliares, coordenadores 

pedagógicos diretores, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, entre 

outros; 

 Divulgação da aplicação dos recursos financeiros em um site; 

 Trabalho conjunto entre escola e conselho tutelar; 

 Trabalhar o meio social no qual a criança está inserida, ou seja, a realidade do 

aluno; 

 Plano de saúde para todos os profissionais da rede municipal da educação; 

 Qualificar o profissional através de avaliação anual, com objetivo de apontar 

caminhos para o aperfeiçoamento do professor. 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: manteve-se o texto já redigido 

Prioridades e prazos de execução: 

Curto Prazo (2 anos) 

 Discussão, construção/atualização e implementação do PLANO DE CARGOS E 

SALÁRIOS com a participação de todos os segmentos dos trabalhadores 

municipais; 

 Incentivo aos profissionais através de avaliação de desempenho de acordo com 

seus progressos; 



 Concurso para Equipe Técnico-Pedagógica; 

 Ampliação dos Pólos, reorganização das necessidades nas escolas que ainda 

trabalham com essa modalidade; 

 Implementação de política educacional clara para atribuição das classes nas 

escolas pela SME; 

 Elaboração do PPP de cada unidade, visando à garantia da qualidade do 

atendimento e trabalho com as especificidades das séries iniciais no município; 

 Garantia de Formação continuada através da SME, principalmente aos 

professores de educação básica; 

 Formação continuada para todos os profissionais da educação, incluindo os 

profissionais técnico-administrativos; 

 Organização e desenvolvimento de um programa específico para alfabetização e 

garantia de ensino fundamental a todos os servidores públicos que dele 

necessitarem; 

 Considerando que os futuros professores atuarão em escolas do município, esta 

deverá investir em complementação curricular, oficinas e formação continuada; 

 Criação de um programa de professor assistente para estudantes de cursos que 

habilitam na área de educação; 

 Criação de um programa de prevenção e atendimento aos profissionais da 

educação; 

 Implantar como política municipal o título de notório saber a mestres e griôs 

(patrimônio vivo) para que possam ser remunerados e façam parte da rede 

escolar municipal, garantindo a transmissão de seus conhecimentos às gerações 

futuras; 

 Organizar um Seminário Educação, Cultura e Cidadania envolvendo entidades, 

instituições e agentes culturais do município; 

 Estabelecer como finalidade a reunião e organização de informações já 

existentes; criar uma rede de cultura e iniciar o mapeamento sistemático das 

diversas manifestações culturais; 

 Identificar necessidades e objetivos das comunidades; 

 Buscar base de dados sobre a cultura popular; 

 Oferecer a oportunidade de vivenciar variadas manifestações culturais criando 

um pacto entre entidades, instituições e lideranças locais para a elaboração do 



plano municipal de educação e a reestruturação do conselho municipal de 

educação; 

 Criar o Plano Municipal do Livro e Leitura; 

 Ampliar e fortalecer a Biblioteca Municipal; 

  Fomentar e potencializar bibliotecas públicas e comunitárias que já existem; 

 Implantar bibliotecas em escolas e instituições; 

 Contratação de um bibliotecário para cuidar das bibliotecas e assim facilitar o 

acesso dos alunos, professores e comunidade. 

 Capacitação de mediador de leitura para os professores 

 Reformular o currículo com a introdução de disciplinas de acordo com a 

realidade da comunidade: pesca, artesanato, manifestações artísticas; 

 Delegar o ensino das manifestações culturais às pessoas da localidade; 

 Aplicar a lei de obrigatoriedade da disciplina educação patrimonial; 

 Repensar o formato e a estrutura das escolas dentro das comunidades étnicas e 

tradicionais; 

 Implementar o segundo segmento de forma itinerante; 

 Oferecer atividades culturais para a comunidade: coral, teatro, cineclube, dança, 

arte, etc; 

 Criação de núcleos artísticos optativos - de acordo ao interesse e aptidão dos 

estudantes (oficinas: de comunicação, de história da arte e artes plásticas, dentre 

outras). 

Médio Prazo 

 Atualização do Estatuto do Magistério Municipal; 

 Definição e implementação de instrumento de avaliação para os profissionais, 

visando melhoria na qualidade da educação ofertada nas unidades educacionais 

do município; 

 Definição de política educacional, meta e linha filosófica por parte da SME; 

 Organização e desenvolvimento de cursos de formação on-line e semipresenciais 

em consonância com a demanda e linha filosófica da SME; 

 Organização e desenvolvimento de cursos de formação sobre as TICs, 

dinamização e melhoria dos laboratórios de informática existentes em algumas 



escolas para atendimentos dos alunos, da comunidade e da formação dos 

profissionais das escolas. 

Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME, o Grupo considerou: 

Para que se tenha um bom acompanhamento e avaliação do percurso do plano é 

preciso que haja a participação de todos os seguimentos da sociedade em fóruns e  

conferências. 

Para que a população paratiense possa acompanhar e avaliar o PME é preciso 

primeiro divulgar o que é este plano através dos meios de comunicação acessíveis a 

todos.    

 

Grupo 3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

QUADRO DO GT – Educação Especial/COMUED/2009 

 

SITUAÇÃO/ QUADRO PROBLEMAS PRIORITÁRIOS ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA 

Grande demanda de 
alunos com NEE 

inseridos em classe 
regular, geralmente 

superlotadas. 

Dificulta o trabalho do 
professor, que não consegue 

dar conta de respeitar a 
especificidade do aluno especial 

Reduzir nº de alunos em classes com 
alunos especiais  

Reduzir carga horária de sala de aula das 
crianças especiais 



Alunos especiais sem 

laudo médico 

 

Professor trabalha na base do 
“achismo”, 

Alunos especiais não 
estimulados corretamente 

Realizar parceria com a secretaria 
municipal de saúde 

Oferecer as salas de recursos, conforme 
a Lei prevê 

Montar equipe multiprofissional 

Dificuldade em 

estabelecer fracasso 

escolar e alunos com 

necessidades especias 

alunos que não são deficientes, 
mas terminam sendo tidos 

como tal 

SME pensar ações: alunos com 
dificuldade de aprendizagem e aluno 

com necessidade especial 

Disparate em relação 

as idades 

Gera situações complicadas 
para o professor/ escola dar 

conta (sexualidade, por explo) 

Tentar promover a inclusão sem muita 
diferença de idade 

Professores 

contratados, muitos 

sem experiência prévia 

Interrupção de trabalho e que 
geralmente assumem classes 

com alunos especiais 

Concurso público com ênfase em 
educação especial para atender a 

demanda 

Resistência e conceitos 

não compreendidos/ 

incorporados 

(Na maioria dos casos o 
aluno está integrado 

mas não incluso) 

Falas equivocadas 

Pouco interesse (ou nenhum) 

Isolamento do professor 

O professor de apoio não é um 
“cuidador” 

Sensibilizar e realizar periodicamente a 
escuta dos professores  evitando 

sentimento de estar “solitário” com a 
situação enfrentada na sala 

Otimizar função do professor de apoio 

Professores, gestores e 
coordenadores 
despreparados 

falta coordenador 
específico para orientar 
o professor com alunos 

especiais 

Equipe pedagógica não 
auxilia o professor para 

lidar com a demanda 
enviada para a sala de 

aula 

Professores preocupados em 

dar conta do “recado”, porém 

sem instrumentos pedagógicos 

eficientes 

Gestores e coordenadores 

angustiados em ajudar os 

professores neste 

enfrentamento 

 

Intensificação, qualitativa e quantitativa 
na formação dos profissionais da 

educação 

Equipe pedagógica da SME visitar as 
escolas com mais freqüência 

Curso de formação de 
professores não tem a 
disciplina de educação 

especial 

Colabora com o despreparo 

profissional 

Inserir a disciplina no currículo 

Desrespeito as normas Escolas com espaços físicos 

não adequados 

construção de escolas adaptadas e 



de acessibilidade reestruturar as existentes 

Despreparo dos alunos das salas 
para receber a criança especial 

Constrangimento 
entre a criança 

especial e os demais 
da sala 

Preparar constantemente o ambiente 

Centralização e ênfase na 
deficiência do aluno. 

Dificuldade em lidar 
com o desconhecido, 

medo de errar 

Falta o foco na 
capacidade do aluno 
e acreditar em seu 

sucesso. 

Estabelecer metas e objetivos 

específicos – HABILIDADES 

 

 

Famílias desorientadas/ 
exigentes/ negligentes 

Gera desconforto 
profissional 

Embates (a família 
sempre tem a razão) 

Exigir que a família cumpra a sua 

parte 

A escola não atuar de forma 

“assistencialista” 

“crença” na existência de classe 
homogênea (prática educativa 

num único contexto); 

Falta PP da própria SME como 
eixo condutor 

Falta de um currículo 
diferenciado, onde o 

aluno é quem se 
adapta à escola e não 

a escola ao aluno 

Organizar um currículo diferenciado 

Desrespeito aos direitos previstos 
em Lei e falta de procedimentos 

via secretaria de educação 

Engessamento das 
ações 

Crianças prejudicadas 

Inclusão de qualidade como um direito e 
respeito aos Direitos Humanos. 

Não disponibilizamos de recursos 
humanos suficientes (na 
Secretaria de Educação - 

Departamento Pedagógico) para 
atender e orientar toda demanda 

de professores e pais. 

Dificuldade em 
estruturar um auxílio 
eficiente e próximo, 

de todos os casos 
para atender a 

demanda. 

Contratação de profissionais 
concursados para compor o quadro de 
profissionais especialistas na área da 

psicologia, psicopedagogia e educação 
especial, visando uma educação de 

qualidade. 

Alunos especiais que moram em 
zonas de difícil acesso não 
recebem nenhum tipo de 

atendimento específico ou 
orientação de profissionais 

dentro de suas necessidades e 
até mesmo o professor. 

Não disponibilidade 
de meio de 

transporte para 
atender certos 

lugares de difícil 
acesso. 

Viabilizar um meio de transporte 
específico para o trabalho da secretaria 

de educação a fim de atender a 
demanda da rede. 

 



Professores pouco motivados, 
especialmente financeiramente 

para buscar atualização, 
conhecimento e especialização na 

área da educação especial. 

Baixo salário 

Pouco tempo 
para estudo 

 

Redução de carga horária (valorização 
profissional), incentivo/premiação para 

o professor pesquisador, salário com 
acréscimo. 

Falta de vagas para jovens com 
NEE no mercado de trabalho. 

Nenhuma 
Capacitação 

profissional para o 
jovem com 

necessidade especial 
para futura geração 

de renda e 
autonomia 

desenvolvendo e 
acreditando em suas 

potencialidades. 

Oferecer oportunidades através de 
cursos profissionalizantes voltados para 

capacitação dos alunos 

Fragilidade  emocional para lidar 
e enfrentar as dificuldades do 

aluno 

Profissionais 
abalados na saúde 
física e mental para 
enfrentamento dos 

problemas. 

Profissionais para cuidar da Saúde 
Mental dos professores 

Palestras, oficinas e recursos de 
qualidades na área de saúde para cuidar 

dos profissionais, ( plano de saúde ). 

Discussões repetitivas a respeito 
do tema 

Cansaço, descrédito Realmente por em prática as questões 
possíveis, dar movimento/ 

desdobramento as sugestões colocadas 
pelos professores (teoria/prática) 

SME assumir o que deve ser assumido 

 

Texto motivador da discussão grupal: 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 

receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino. A LDB-9394/96, define 

Educação Especial como modalidade de educação escolar e deve ser oferecida, 

preferencialmente, na rede de ensino para os alunos com necessidades especiais, ressalvando-

se os casos em que as necessidades do aluno exigem outras formas de atendimento, devendo 

assegurar-lhes: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica 

para atender às suas necessidades. A inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais é o princípio norteador das políticas educacionais no âmbito da Educação Especial. A 

inclusão escolar implica na organização das escolas, no sentido de oferecer as condições 

necessárias para o atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, em um 

ambiente pedagógico acolhedor e diversificado, contribuindo assim, de maneira significativa 

para o seu desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. (Referências: PNE e PEE) 

 



Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação 

Especial, e o texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às 

seguintes conclusões: 

 

Grupo de discussão 

Carolina Albino 

Fabiana Lopes 

Fernanda  Antunes 

Flaviane Pacheco 

Lucelena Cristo  

Nilcecler Rodrigues 

Beatriz Alves  

 

Considerações do Grupo a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador: 

Texto motivador: 

Alteração: Adicionar um subgrupo para discutir alunos com dificuldade de 

aprendizagem. 

Quadro GT/2009- Coluna “Situação”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:  

Exclusões: Reduzir a carga horária de sala de aula das crianças especiais. 

Alterações: não ouve alterações. 

Inclusões, Prioridades e prazos de execução: 

Curto Prazo (2 anos) 

 Ensino Integral, com um horário flexível para que se possa ter auxílio de outros 

profissionais que possam avaliar e dar apoio às suas necessidades especiais; 

 Levantamento estatístico sobre a quantidade de alunos com necessidades 

especiais e no geral para prever número de vagas para concurso público para 

professores regentes e auxiliares; 

 Promover uma parceria com a Secretaria de Saúde em que os profissionais da 

área tenham um laudo completo deste aluno para que auxilie no seu processo de 

ensino; 

 Professor regente e professor auxiliar devem trabalhar em conjunto para o 

melhor ensino de todos os educandos, sejam eles especiais ou não; 



 Promover e prever com uma logística adequada cursos de capacitação nesta área 

para todos o profissionais da escola (professores, diretores, coordenadores e 

grupo de apoio). A capacitação deve ser contínua iniciada antes do início do ano 

letivo. 

Médio e longo prazo: 

 De acordo com o levantamento estatístico da quantidade e necessidade dos 

alunos, prever verbas para a construção de escolas com acessibilidade e reforma 

das que já existem. 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: não houve alteração 

Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME, o grupo considerou 

importante: 

Promover encontros para discutir o PNE, convocando a todos, desde a secretária 

de educação, prefeito, até a população.   

 

Grupo 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Quadro do GT – Educação Infantil/ COMUED/2009 

SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS PRIORITÁRIOS ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

 Contratação de 
recreadores e 
inspetores por seis 
meses. 

 Descontinuidade do 
trabalho pedagógico. 

 

 Concurso público para 
auxiliares de creche e 
inspetores 

 Aumento da 
demanda no número 
de alunos. 

 

 Falta de espaços 
adequados e de  recursos 
humanos a essa demanda. 

 Construção e 
adequação de espaços 
já existentes, 
garantindo que sejam 
arejados e ventilados 

 Número excessivo de 
alunos por sala; 

 Falta de auxiliares na 
sala, de inspetores e 
profissionais para a 
manutenção das 
escolas. 

 Dificuldades em 
desenvolver o trabalho 
pedagógico. 

 Não exceder o número 
de vinte alunos por 
sala. 

 Contratação de 
auxiliares de sala, 
inspetores e 
profissionais para 
manutenção das 
escolas  

 Banheiros 
inadequados. 

 

 Dificuldades para 
desenvolver hábitos de 
higiene e trabalhar a 
autonomia e auto-estima 
dos alunos. 

 Banheiros adequados 
que atendam a faixa 
etária e as crianças 
com necessidades 
educacionais especiais;  



 

 Inexistência (Zona 
Rural) e carência 
(Zona Urbana) de 
brinquedos (parque). 

 Comprometimento do 
desenvolvimento corporal 
e cognitivo da criança. 

 Compra ou construção 
de brinquedos para a 
área externa 

 Mobiliário 
insuficiente e 
inadequado para sala 
de aula e refeitório. 

 

 Dificuldades para realizar 
atividades pedagógicas 
comprometendo o 
desenvolvimento e 
crescimento do aluno.  

 Compra de mobiliários 
adequadas para a sala 
de aula e refeitórios, 

 Material didático 
insuficiente; 

 Necessidade de 
recursos tecnológicos 
e de comunicação. 

 Falta de material e 
para recreação.  

 

 Dificuldades para o 
professor desenvolver o 
planejamento e atividades, 
limitando as possibilidades 
de ocupação e 
desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos. 

 Comprometimento do 
desenvolvimento corporal 
e cognitivo da criança. 

 Ampliação dos itens 
dos materiais didáticos 
e agilização das 
compras, adequando 
ao planejamento.  

 Instalação e compra de 
recursos tecnológicos 
e de comunicação  (TV, 
DVD, computador, 
som, máquina 
fotográfica). 

 

 Precariedade na 
iluminação e 
ventilação, rede 
elétrica, bebedouro. 

 Compromete o 
rendimento escolar.  

 Instalação de 
ventiladores, 
luminárias, 
bebedouros e 
manutenção. 

 Falta de uniformes 
para os alunos. 

 Dificulta a segurança, 
identidade, auto-estima. 

 

 Definição da aquisição 
de uniforme.  

 Inadequação do 
espaço físico às 
crianças com 
necessidades 
educacionais 
especiais.  

 Falta de formação 
para professores e 
funcionários de 
apoio. 

Comprometimento da realização 

das atividades, formação e 

desenvolvimento do aluno. 

 Adaptar o prédio às 
necessidades 
apresentadas; 

 Formação continuada 
de professores e 
funcionários de apoio. 

 

 

 

Texto motivador da discussão grupal: 

A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela 

estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e 

afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais 

profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as 

atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende 



às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos 

educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas 

que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e 

acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do 

governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças. 

(Referências: PNE e PEE) 

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação 

Infantil, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes conclusões: 

 

Grupo de discussão 

Iracema de Paula Greff 

Rosânia Roda da Silva 

Neide Rodrigues Alves Torres 

Adenilson Ribeiro da Conceição 

Mariselena de Oliveira Machado 

Maria Inês dos Reis 

Ângela Cristina Zelbino da Silva 

 

 

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador): 

Texto motivador: 

 Acréscimo: “No caso da Educação Infantil não ser positiva ela servirá apenas para 

constar que a criança passou pela primeira etapa do ciclo educacional. Se esta educação 

infantil for amorfa, não buscando os objetivos que a ela compete, pode-se prejudicar a 

vida afetiva e social desta criança e até mesmo o futuro adulto e cidadão”.  

Quadro GT/2009- Coluna “Situação”: manteve-se o texto já redigido. 

Coluna – “Problemas Prioritários”: 

Inclusão: 

 A educação infantil não é acessível a todos, principalmente nas zonas rural e 

costeira; 

 Carência de vagas por falta de espaço físico na zona urbana; 

 Professores mal preparados; 

 Falta de apoio dos pais; 

 Falta de recursos. 

Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”: 



Inclusões: 

 Investimento em escolas; 

 Formação específica para esta área; 

 Recursos pedagógicos; 

 Valorização do profissional de educação infantil. 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: não houve alterações 

Prioridades e prazos de execução: 

Curto Prazo (2 anos) 

 Concurso público específico para educação infantil, bem como coordenadores 

capacitados para atuar nesta área.  

Médio Prazo (5 anos) 

 Formação continuada desses profissionais com cursos de capacitação; 

 Movimentos escolares para motivar a participação dos pais; 

Longo Prazo (10 anos) 

 Adaptação física das unidades escolares; 

 Construção de novas creches, escolas e sala de aula para abertura de novas 

vagas; 

 Mobiliário adequado; 

 Recursos didáticos. 

Quanto ao Tema “Acompanhamento e Avaliação do PME”, o Grupo considerou 

importante: a divulgação e o conhecimento do PME. 

 

Tema 

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PME 
 

 

Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e 

desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de avaliação que 

lhe dêem segurança no desenvolvimento das ações ao longo do tempo, de mandatos 



executivos diferentes e nas diversas circunstâncias e condições em que se desenvolverá. 

Um bom acompanhamento e uma constante avaliação do percurso do Plano permitirá, 

de forma participativa e democrática, fazer os ajustes que a realidade solicitar, porém de 

maneira a não comprometer a sua essência. 

Todos os grupos apreciaram o tema e chegaram as seguintes conclusões: 

Deve-se ter um compromisso maior dos governantes em observar, atender e 

reavaliar o PME. 

Para que haja a participação da população no sentido de acompanhar e avaliar o 

PME é necessário que este plano seja bem divulgado via rádio, jornais, igrejas; 

 

Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não 

houve adesão de interessados: 

 Educação Afro-brasileira 

 Educação Indígena 

 Ensino Médio 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Ensino Superior 

 Financiamento e gestão da Educação 
 

 

 

Continue construindo o PME, envie sugestões e participe dos próximos Encontros 

Regionais!  

 


