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SITUAÇÁO/QUADRO 

 
PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

 
ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS 
 

Priorização 

 
 Ausência de política de 

valorização profissional aos 
servidores públicos municipais; 

 Descontinuidade dos 
profissionais nas equipes 
Técnico-pedagógicas nas 
unidades e dos professores; 

 Ensino Multisseriado. 
 

 
 Funcionários 

desmotivados com 
os 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 

 
 Discussão, 

construção/atualização e 
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 

 



professor para lidar 
com essa situação 
específica no dia-a-
dia 

 Trabalho não 
consegue eficiência 
na busca pelo 
desenvolvimento das 
capacidades do 
aluno. 

Técnico-Pedagógica; 
 Ampliação dos Polos, 

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 

 
 Alunos chegam ao 

final das séries 
iniciais do ensino 

 
 Implementação de política 

educacional clara para 
atribuição das classes nas 

 



iniciantes ou com contrato 
temporário (01 ano) 

 

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. 

 
 

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 à todos 
 

 
 Dificuldade para 

alguns profissionais 
em conciliar horários 
e curso desejados, 
levando em conta a 

 
 Organização e 

desenvolvimento de cursos 
de formação on-line e 
semipresenciais em 
consonância com a 

 



jornada de trabalho e 
os horários do 
sistema de transporte 
local. 

 

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 

 
 Organização e 

desenvolvimento de um 
programa específico para 
alfabetização e garantia de 
ensino fundamental a todos 
os servidores públicos que 
dele necessitarem 

 
 
 

 



valorização 
profissional 
pretendida para os 
profissionais da 
educação; 

 
 
 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 

 
 Fragilização, 

desagregação e 

 
 Implantar como política 

municipal o título de notório 

 



os saberes tradicionais 
(patrimônio imaterial). 

 
 

perda de tradições e 
manifestações 
culturais. 

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. 

 
 
 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. 

  

 
Observações/ Sugestões/ Propostas: 

__________________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 


