
I Conferência Municipal de Educação – Paraty – Rio de Janeiro 
 
A I Conferência de Educação no município de Paraty realizou-se entre os dias 24 e 25 de junho, antecedendo a 

Conferência intermunicipal e a Conferência de educação do Estado do Rio de Janeiro. As discussões promovidas durante 

os dois dias de encontro revelaram os esforços coletivos, envolvendo a participação de representantes da secretaria de 

educação, dos professores que compõem o quadro do sistema municipal de educação, de representantes da sociedade civil 

e conselho municipal de educação. Sem a perspectiva coletiva o encontro não seria possível, nem tampouco atingiria seu 

objetivo: debater amplamente a educação, explicitar as demandas dos envolvidos e indicar os enfrentamentos para os 

entraves identificados em âmbito municipal. Além destes objetivos, a I Conferência também buscou apreciar o 

documento-base proposto pela CONAE: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação. O presente 

documento, portanto, é o resultado dos debates visando à ampliação, exclusão ou complementação de itens do 

documento-base, sob o prisma das questões que afetam diretamente o município de Paraty. 

A I Conferência Municipal de Educação organizou-se por meio de cinco encontros preparatórios. O primeiro encontro 

realizou-se no dia 16 de abril. Nesse encontro foram explicitados os objetivos da Conferência Nacional e a importância da 

realização da Conferência Municipal e definidos os grupos de trabalho temáticos, responsáveis por conduzir e ampliar os 

debates acerca da educação, focalizando nos temas:  

I GT - GESTÃO DEMOCRÁTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

II GT – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

III GT – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

IVGT – ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAS ZONAS RURAIS E COSTEIRAS 

V GT - EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

VI GT - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

VII GT - EDUCAÇÃO INFANTIL 

VIII GT – EDUCAÇÃO BÁSICA – 1° E 2° SEGMENTO 

Nos encontros subseqüentes os Grupos de Trabalho apresentaram os resultados das discussões, numa tentativa de 

apreciação por parte dos outros grupos das demandas e encaminhamentos propostos, bem como na elaboração do 

regimento interno da conferência municipal e sua organização. 

A Conferência municipal representou a organização e o fortalecimento da participação da comunidade no debate da 

educação e por meio do presente documento indica os itens que foram ressaltados frente ao documento-base proposto pela 

CONAE votados pelos delegados em plenária.  

1) Definição e construção coletiva dos Planos Municipais de Educação com participação de todos os envolvidos: 

poder público, profissionais da educação e sociedade civil. 

2) Os planos municipais de educação, mediante a anuência dos conselhos municipais de educação com a sanção por 

Projeto de Lei, deverão prever eleições diretas para equipe diretiva das unidades escolares com estabelecimento 

de critérios para eleitores e candidatos;  

3) As secretarias municipais e estaduais de educação devem assegurar a formação continuada dos profissionais 

envolvidos com educação. Essa formação deverá ser parte integrante da jornada dos gestores de escolas, 

profissionais do magistério e agentes de apoio; 

4) As secretarias municipais e estaduais devem implementar e garantir a ampliação do tempo de permanência dos 

alunos na escola no contraturno com atividades transdisciplinares e multiculturais; 



5) Os gestores da educação devem organizar e desenvolver 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 (unidade escolar), construção da avaliação 

do sistema ou do conjunto da rede (secretarias estaduais e municipais de educação);  

6) As secretarias municipais e estaduais de educação devem implantar, reorganizar e/ou atualizar seus planos de 

cargos e salários, contemplando a opção de ampliação de horas semanais de trabalho para os profissionais do 

magistério e promover concursos com regime de dedicação exclusiva. Estas instâncias deverão adotar um plano 

único de carreira de cargos e piso salarial nacional comum para todas as esferas federativas: municípios, estados e 

federação tendo como base a carreira para servidores públicos federais da educação;  

7) Os gestores da educação devem estabelecer parcerias com entidades, instituições e universidades para capacitação 

dos educadores em elaboração de projetos e na formação continuada; 

8) As Secretarias Estaduais e Municipais de Educação devem assessorar e garantir a construção dos projetos 

político-pedagógicos nas unidades escolares. Os gestores da educação devem elaborar e implementar o Projeto 

Político Pedagógico em todas as unidades educacionais dos municípios e estados, 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; 

9) Estados e municípios deverão prestar contas regularmente e por todos os meios de divulgação disponíveis, 

incluindo sites oficiais, sobre o montante e fonte das verbas destinadas à educação, esclarecendo seus valores e 

destinação; 

10) Todas as unidades escolares deverão ter autonomia financeira por meio da institucionalização de programas como 

o “Dinheiro na escola” ou “Conta escola”; 

11)  Todas as unidades escolares devem implementar conselhos escolares, com participação de pais, professores, 

representação estudantil e da comunidade escolar, com a finalidade de deliberar a gestão da unidade escolar em 

seus aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Será de competência dos conselhos escolares o 

gerenciamento de programas como, por exemplo, “Dinheiro na Escola” ou “Conta Escola e demais verbas; 

12) Os municípios devem estabelecer convênios com os Estados e com outras instituições para elaboração de 

programas que corrijam distorções de idade-série, retenção e abandono escolar; 

13) Os municípios e estados, em regime de colaboração, devem garantir a implantação da educação básica em todos 

os municípios brasileiros; 

14) As secretarias municipais e estaduais de educação devem implementar políticas e programas de aproximação da 

comunidade externa (familiares e responsáveis) às unidades escolares; 

15) Os entes federativos devem promover fóruns e espaços de discussão para assegurar reflexões sistemáticas que 

garantam a participação democrática na definição das diretrizes educacionais e no fortalecimento de um sistema 

nacional de educação; 

16) Os poderes públicos locais devem fortalecer os Conselhos Municipais de Educação com base na real 

representatividade dos atores: pais, mestres, estudantes, comunidade e poder público, sendo que este órgão 

colegiado tem caráter técnico, normativo e decisório do sistema municipal de ensino. Compete, também, aos 

Conselhos Municipais assessorar as secretarias municipais de educação na implementação de políticas públicas e 

na definição de metas e estratégias para a educação no município. 



17) As secretarias municipais de educação devem definir, elaborar e divulgar as diretrizes e concepções filosóficas, 

sociológicas, antropológicas, psicológicas e pedagógicas para a rede municipal. 

18) As unidades escolares devem formular seus currículos adaptando-os e respeitando as particularidades regionais, 

locais e diversidades, articulados a uma formação generalista ; 

19) Os municípios devem implantar em seus planos municipais de educação os títulos de notório saber a mestres e 

griôs (patrimônio vivo), remunerando-os. Os mestres e griôs serão incluídos na rede escolar municipal, 

garantindo a transmissão de seus conhecimentos às gerações futuras; 

20) As secretarias municipais e estaduais devem ampliar e democratizar a distribuição de bolsas para professores da 

rede pública em nível de mestrado e doutorado, garantindo a licença remunerada durante o período em que 

estiverem cursando, sem prejuízo funcional, com o estabelecimento de critérios contidos no plano de cargos, 

carreiras e salários. A concessão dessas bolsas estará condicionada a ajuste firmado pelo professor, 

comprometendo-se a continuar prestando serviços na unidade escolar, depois de concluído seu curso, por um 

prazo mínimo igual ao da duração da bolsa. 

21) As secretarias municipais e estaduais devem proporcionar formação continuada presencial e a distância aos 

profissionais do magistério atuantes na educação básica, em todas as suas etapas (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e modalidades (educação profissional, de jovens e adultos, do campo, escolar 

indígena, especial e quilombola); 

22) Os municípios e estados devem implementar em todas as unidades escolares laboratórios de informática e de 

ciências experimentais, com equipamentos adequados e suficientes para atendimento da comunidade escolar, 

garantindo suporte e manutenção para o seu funcionamento; 

23) Os municípios devem estabelecer parcerias com o governo federal e estados para implementar e organizar as 

TIC´s (tecnologias de informação e comunicação) e desenvolver cursos de formação para os profissionais da 

educação até 2016.; 

24) As secretarias municipais e estaduais devem garantir a presença de professores auxiliares nas salas de aula 

quando houver alunos com necessidades educacionais especiais; 

25) Garantia de um número máximo de alunos por turma e professor: 

Na Educação Infantil: 

a. 0 a 03 anos: turma deve ter no máximo 8 crianças por professor com (02) dois professores auxiliares ou 

mediador; 

b. 03 a 04 anos: até 15 crianças por professor com (02) dois professores auxiliares ou mediadores; 

c.  04 a 05 anos: até 20 crianças por professor, acompanhado por professor auxiliar ou mediador;  

No Ensino Fundamental,  

a) anos iniciais (1º e 2º ano): 20 alunos por professor; 

b)  3º, 4º e 5º ano:  até 25 alunos por professor; 

c) anos finais: 30 alunos por professor;  

No ensino médio e na educação superior até 35 alunos por professor.  

Esta definição deve basear o cálculo para contratação e concursos para professores;  
 

26)  Definição de políticas públicas que viabilizem melhores condições da Educação de Jovens e Adultos, com o 

objetivo de garantir sua inclusão e permanência, assegurando a formação integral, a alfabetização e demais etapas 



de escolarização, ao longo da vida, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade, inserindo ações da 

educação especial, possibilitando a ampliação de oportunidades de escolarização, a formação para inserção no 

mundo do trabalho e a efetiva participação social. 

27) Os entes federativos devem adotar a idade mínima de 18 anos para os exames de EJA, garantindo que o 

atendimento de adolescentes de 15 a 17 anos seja de responsabilidade e obrigatoriedade de oferta na rede regular 

de ensino, com adoção de práticas concernentes a essa faixa etária (oficinas, projetos, palestras que facilitem a 

aprendizagem e o alcance dos objetivos propostos na educação de jovens e adultos) bem como a possibilidade de 

aceleração de aprendizagem e a inclusão de profissionalização para esse grupo social; 

28) Os municípios e estados devem, em regime de colaboração, estabelecer mecanismos para a oferta, 

acompanhamento e avaliação da EJA sob a forma de educação presencial e à distância, garantindo padrões de 

qualidade para esse atendimento; 

29) Os municípios e estados devem, em regime de colaboração, desenvolver programas que favoreçam a integração 

da educação profissional à educação básica na modalidade EJA, tendo em vista a formação inicial e continuada 

de trabalhadores e a educação profissional técnica de nível médio; 

30)  As secretarias municipais de educação, de saúde e assistência social, atuando de maneira integrada, devem criar 

um núcleo multiprofissional, com ações interdisciplinares para auxiliar, orientar e atender aos profissionais da 

educação, à família e aos alunos; 

31)  Criação de políticas para valorização dos profissionais da educação que reconheçam e reafirmem sua função e 

atuação na transformação dos sistemas educacionais, considerando-os sujeitos e formuladores de propostas e 

não apenas executores. É fundamental ainda garantir apoio e incentivo aos profissionais da educação que 

enfrentam situações de insalubridade e vulnerabilidade social; 

32) As secretarias de educação estaduais e municipais devem criar e/ou ampliar equipe multiprofissional 

especializada para assessoria em educação especial. 

33)  Os entes federados, em regime de colaboração, devem priorizar e viabilizar a construção de creches e ampliar a 

oferta de ensino infantil, nas áreas urbanas e rurais. A execução dessa política deverá ser de responsabilidade 

dos municípios, com financiamento da união, estados e municípios. 

34)  Garantia de recursos públicos para transporte escolar, adaptado às crianças com necessidades especiais, 

discriminando por meio do censo escolar, as responsabilidades do estado e do município; 

35) Viabilizar meios estruturais para que os alunos de comunidades distantes dos centros urbanos possam dar 

continuidade aos estudos e concluir a Educação Básica; 

36)  O poder público deve garantir que todas as unidades escolares tenham e mantenham condições físicas e 

estruturais para o atendimento qualificado aos alunos: espaços para atividades extra-classe, salas de recurso, 

salas com equipamentos audiovisuais, biblioteca, brinquedoteca, refeitório, cozinhas, banheiros, quadras 

poliesportivas e pátio recreativo. Os mobiliários e instalações devem ser adequados às etapas ofertadas pelas 

unidades, com acessibilidade aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

Comissão organizadora 

I Conferência Municipal de Educação 

Paraty, 01 de Julho de 2009 

 


