
PREFEITURA DE PARATY 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

               Nomenclatura no PEE: Financiamento e Gestão da Educação 
 
GRUPO DE TRABALHO: Gestão e qualidade da educação 
 

SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 
PROPOSTAS 

 

 

1- Mudança, a cada gestão 
política, do quadro de técnicos e 
pedagogos da SME 

Descontinuidade das ações 
desenvolvidas a cada governo 
por falta de política 
educacional definida e de 
registro e avaliação das 
ações/projetos desenvolvidos. 

Concurso público para preenchimento 
de todos os cargos vagos (com 
acompanhamento de uma comissão 
interna da SME) e definição da equipe 
pedagógica e técnica e das áreas 
estratégicas da educação dentro da 
SME.  

 

2- Contratação constante de 
professores, gerando alta 
rotatividade de profissionais na 
escola, principalmente nas 
classes de alfabetização.  

Processo de atribuição de 
aulas e turmas, desenvolvido 
pela SME, que destina os anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
aos professores contratados.  
 
 

Preenchimento dos cargos vagos por 
concurso público; definição de critério 
pedagógico p/ atribuição de classes e 
aulas efetuadas na própria escola, 
priorizando o atendimento aos anos 
iniciais do Ens. Fundamental por 
professores efetivos da escola; 
processo de remoção das escolas 
somente a cada dois anos; contratos 
de no mínimo. dois anos; cursos e 

 



capacitação em alfabetização.  
3- Falta de critérios objetivos na 
indicação de gestores da 
educação; uso de indicação 
político-partidária 
para escolha de gestores de 
escolas. 

Escassez de profissionais 
qualificados, cientes das 
especificidades das 
comunidades, envolvidos e 
comprometidos com os 
caminhos de uma escola 
pública de qualidade, 
compreendida aqui como “o 
melhor que uma comunidade 
escolar pode conseguir frente 
às condições que possui, 
tendo em vista os objetivos de 
servir a população naquilo que 
é especifico da educação: 
formação e instrução”. 

Eleição para equipe diretiva das 
unidades escolares com 
estabelecimento de critérios para 
eleitores e candidatos; formação 
continuada como parte integrante da 
jornada dos gestores de escola.  

 

4- Descontinuidade das ações e 
projetos da SME ao término de 
cada mandato político. 

Interrupção das ações 
educativas planejadas e com 
necessidade de continuidade 
através da SME 

Estruturação das ações da SME 
assentadas em uma política 
educacional definida em projeto de 
governo, referendada pelos 
profissionais da Educação.  

 

5- Educação básica com 
indicadores de baixa qualidade. 

Ausência de uma política 
educacional comprometida 
com a qualidade da educação 
básica, que de fato tenha 
reflexos na qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos nas 
unidades escolares.  

Organização e desenvolvimento de um 
conjunto de princípios orientadores de 
uma proposta de avaliação 
institucional contemplando três níveis 
simultâneos: construção da avaliação 
ao nível de sala de aula (ensino-
aprendizagem); construção da 
avaliação ao nível institucional 
(Escola); construção da avaliação do 

 



sistema ou do conjunto da rede(SME); 
elaboração do Plano de Cargos e 
Salários que contemple a opção de 
ampliação de horas semanais de 
trabalho sem implicar em dobra no 1º 
segmento; possibilitar a ampliação do 
tempo de permanência dos alunos na 
escola com oficinas e trabalhos 
transdisciplinares (artes, reforço 
escolar, educação patrimonial, Ed. 
Ambiental; 
parceria com entidades, instituições e 
universidades para  capacitação dos 
educadores em elaboração de projetos  
e na formação continuada. 

 
 

6- Reduzido números de projetos  
políticos pedagógicos construídos 
e implementados nas escolas 
municipais. 

Pouco envolvimento e 
conhecimento dos 
profissionais em relação à 
legislação escolar, à 
importância da elaboração do 
Projeto Político Pedagógico e 
sobre a comunidade na qual 
atuam. 

Elaboração e implementação do 
Projeto Político Pedagógico - 
PPP - em todas as unidades 
educacionais do município, em 
cumprimento a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN) 
n º9394/96  (artigo 12, incisos I e VII; 
artigo 13, inciso I, artigo 14 e 15) 
11.274/06 (altera o Ens. Fund. 9 anos) 
e em respeito aos princípios do 
pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, garantindo-se a 
participação da comunidade escolar; 

 



A SME através, do  departamento 
pedagógico, deve assessorar e 
garantir a construção dos PPPs nas 
escolas.   
 

7- Desconhecimento da 
população e dos profissionais da 
educação quanto aos recursos 
destinados à educação no 
município. 

Falta de participação dos 
profissionais da educação e da 
sociedade quanto ao destino 
das verbas destinadas à SME; 
pouca visibilidade na 
prestação de contas destes 
recursos  

Prestação de contas do município 
sobre recebimento e destinação das 
verbas públicas, feita anualmente de 
maneira acessível e clara, publicada 
em documento oficial e de acesso 
público (Diário Oficial), instituição e 
implementação de programa “Dinheiro 
na Escola” ou “Conta Escola” 
gerenciado pelo Conselho Escolar. 

 

8- Ausência de perspectiva na 
continuidade dos estudos de 
alunos das zonas rural e costeira.  

Inexistência de segundo 
segmento nas comunidades 
rurais e costeiras. 

Estabelecer convênios com o Estado e 
com outras instituições para 
elaboração de programas que corrijam 
distorções de idade-série, retenção e 
abandono escolar e para implementar 
o  Segundo Segmento de educação 
básica de forma itinerante nas zonas 
costeiras e para  
criar escolas pólos de segundo 
segmento onde for necessário. 
 
 
 

 

9- Falta de envolvimento dos 
familiares ou responsáveis pelos 
alunos e da sociedade de modo 

Dificuldade dos educadores 
em dividir e compartilhar 
responsabilidades e decisões 

Implementação de políticas e 
programas de aproximação da 
comunidade externa (familiares e 

 



geral com as questões ligadas ao 
processo educativo. 

relativas aos avanços do aluno 
e da escola. 

responsáveis) junto as unidades 
escolares. 

10- Falta de representatividade e 
de ações que levem em 
consideração a participação dos 
profissionais da educação, de 
familiares dos alunos, da 
sociedade de modo geral na 
educação municipal.  

Fragilidade da política 
municipal de educação: 
ausência de espaços legítimos 
de discussão e falta de 
definição de uma proposta 
filosófica e educacional. 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de um Fórum de Educação 
onde a sociedade participe ativamente 
das decisões relativas a Educação e 
do Plano Diretor para essa área; 
implementação dos conselhos 
escolares e dos conselhos das e 
escolas, entidades de natureza 
consultiva, deliberativa, mobilizadora e 
supervisora das atividades 
pedagógicas, administrativas e 
financeiras; restaurar o Conselho 
Municipal de Educação com base na 
real representatividade dos atores: 
Pais, mestres, estudantes e 
comunidade; este Órgão colegiado de 
caráter técnico, normativo e decisório 
do sistema municipal de ensino, deve 
assessorar a SME na implementação 
de políticas públicas e na definição de 
metas e estratégias para a educação 
no município; definição e construção 
coletiva da política municipal de 
educação com participação de todos 
os envolvidos. 

 

11-  Cada unidade escolar 
trabalha uma linha pedagógica 
diferente ou não tem uma linha 
definida. 

Fragilidade da SME em definir 
sua proposta filosófica e 
educacional difundindo-a na 
rede municipal de ensino. 

Definição, elaboração, divulgação , 
pela SME, das diretrizes e concepções 
Filosóficas, Sociológicas, 
Antropológicas, Psicológicas e 

 



Pedagógicas  para a rede municipal, 
como documento orientador. 
 

12- Recessos não planejados, 
concedidos pela Prefeitura 
Municipal. 

Os 200 dias letivos não são 
garantidos de fato aos alunos. 

Garantir a carga horária dos alunos 
conforme calendário aprovado e 
homologado anualmente. 

 

13- Falta de organização da SME 
para atendimento da demanda 
escolar. 

Dificuldades na comunicação, 
na resolução de problemas, no 
planejamento e no 
atendimento das diferentes 
demandas da escola pública 
do município. 

Organização da SME em 
departamentos: de gestão dos 
recursos humanos para educação; de 
supervisão; de merenda; dep. 
Pedagógico; EJA; de formação; 
educação especial/inclusão; 
arquitetura escolar; depart. de 
educação e cidadania (trabalho com 
conselhos escolares) 

 

 
14- Falta de solução para os 
pedidos de consertos de 
aparelhos e equipamentos das 
escolas e na infra estrutura. 

Falta de retorno da SME, por 
escrito, às solicitações 
enviadas pelas escolas 
relativas à necessidade de 
manutenção/conservação do 
patrimônio escolar. 

Instituição da comunicação por ofícios 
e memorandos, como prática de 
gerenciamento da demanda escolar; 
garantia de que todo memorando deva 
ser respondido pelo setor a que foi 
dirigido em um prazo de 3 dias úteis; 
implementação do Patrimoniamento 
dos bens da escola, anualmente, em 
conjunto com o setor de patrimônio da 
Prefeitura Municipal; estudos para 
implantação de autonomia financeira 
nas unidades. 

 

15- Desconhecimento da 
comunidade sobre o patrimônio 
cultural local; fracasso, 

Distanciamento entre a 
realidade da cultura local,  e o 
currículo escolar; pouca 

Reformular o currículo, introduzindo 
disciplinas de acordo com a realidade 
da comunidade: pesca, artesanato, 

 



desinteresse, desvalorização e 
perda da identidade local 
 

valorização daquele que 
detêm os saberes tradicionais 
(patrimônio imaterial) 

manifestações artísticas; delegar o 
ensino das manifestações culturais à 
pessoas da localidade; aplicar a lei de 
obrigatoriedade da disciplina 
Educação Patrimonial; implantar como 
política municipal os títulos 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. 

16- Baixo rendimento dos alunos, 
de todos os segmentos, em 
produção e interpretação de 
textos 
 
 

Ausência de políticas públicas 
para o incentivo à leitura e às 
bibliotecas públicas; 
superlotação de alunos nas 
turmas; poucas crianças com 
acesso à Educação Infantil 
(OBS: eu não diria poucas e 
sim que “ainda há registros de 
crianças sem acesso à 
educação”) 

Criar o Plano Municipal do Livro de 
Leitura; ampliar e fortalecer a 
Biblioteca Municipal; fomentar e 
potencializar bibliotecas públicas e 
comunitárias que já existem; implantar 
bibliotecas em escolas e instituições; 
implementação da Educação Infantil 
em todas as escolas rurais /costeiras 

 

    
 
Observações/ Sugestões/ Propostas: 

__________________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________  


