
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

II Encontro Regional – Pólo Mangueira 

13/09/2010 

As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

II Encontro Regional, realizado na Escola Municipal Parque da Mangueira - 

manhã.  

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

O II Encontro Regional para a discussão do PME foi aberto com a apresentação 

da comissão que está organizando a elaboração do Plano Municipal de Educação. Com 

discussões em grupo, a comissão tem a tarefa de organizar as discussões para que ao 

final do processo tenhamos uma Minuta do Plano Municipal de Educação. No dia 25 de 

outubro a Minuta será apreciada pela população. Contamos com a sua presença. 

 Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos 

participantes da reunião realizada na Escola Municipal Parque da Mangueira. A 

comissão agradece à diretora da unidade escolar, profª. Flora Pinto, pela disponibilidade 

do espaço e a todos que participaram da reunião. Você também pode participar por meio 

dos outros encontros regionais ou acessando o blog: pmeparaty2010.wordpress.com. 

Sistematização do Encontro: 

O Encontro seguiu com a apresentação do objetivo e da dinâmica de trabalho do dia. 

A elaboração do Plano Municipal de Educação baseia-se nas diretrizes do Plano 

Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e na Constituição Brasileira. 

Os presentes na reunião realizada na escola municipal Parque da Mangueira, 

período matutino, foram divididos em grupos de interesse e poderiam escolher os 

seguintes temas para discussão: 

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 (tema comum a todos os grupos) 

 

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

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

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

cada um dos temas apreciados (educação fundamental, formação e valorização dos 

profissionais da educação, educação especial, educação infantil, financiamento e gestão 

da educação, ensino médio e educação profissional técnica de nível médio), os materiais 

usados e as considerações dos grupos presentes às discussões no Pólo Mangueira. 

 

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL  

QUADRO DO GT – educação básica montado na COMUED/2009 

SITUAÇÃO / 

QUADRO 

PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

PRIORIZAÇÃO 

(não foi feita) 

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 

Falta de espaço  para 

desenvolvimento dos 

trabalhos diários. 

Ampliação e 

adequação das escolas. 

 

 



sala com 25 alunos e 

demais espaços da 

escola) 

A falta de material  para 

o desenvolvimento de 

todas as atividades 

dentro das unidades 

escolares. 

Comprometimento do 

desenvolvimento de 

atividades pedagógicas. 

Priorizar, ampliar e 

fiscalizar a aquisição de 

materiais. 

 

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: 

Elcio Gonçalves  

Adriana Andrade da Cunha 

Elenildes M. Reis 

Tereza R. Pontes 

Edvilson S. Oliveira Neto 

Valdirene Oliveira Neto 

Erica Vilella 

Miriam de Oliveira 

Tatiane Araujo 

Daniela S Alvarenga 

Ana Paula C. de Jesus 

Virgínia M. L. Bacelar 



Monique S. Tavares Caroline C. P. Silva 

Jéssica C. V. Martins  

Bábara B. G. Sena 

Samara L. S. Jacinto 

Yasmin R. Chang

 

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:  

 Recreadores e professores de Arte; 

 Inclusão digital do 1
o 
ao 2

o 
ano; 

 Mobiliário adequado para a faixa etária; 

 Implantação de filosofia no 2
o
 segmento. 

 Acessibilidade aos alunos com necessidades especiais. 

 Oferecer dinâmicas para aproximar a família. 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: 

  Professores auxiliares nas salas de aulas. 

 Número máximo de alunos nas turmas. 

 

 

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO 

QUADRO DO GT – 

Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009 

SITUAÇÁO/QUADRO 
PROBLEMAS 

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS PRIORIZAÇÃO 



PRIORITÁRIOS (não foi feita) 

 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 

professor para lidar 

com essa situação 

específica no dia-a-

dia 

 Trabalho não 

consegue eficiência 

na busca pelo 

desenvolvimento das 

capacidades do aluno. 

 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 

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 

 Definição de política 

educacional, meta e linha 

filosófica por parte da SME. 

 Formação continuada para 

todos os profissionais da 

educação, incluindo os 

 



 profissional e 

direcionamento. 

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 

jornada de trabalho e 

os horários do 

sistema de transporte 

local. 

 Organização e 

desenvolvimento de cursos de 

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 

imaterial). 

 

 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 

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, 

 Reformular o currículo com a 

introdução de disciplinas de 

acordo com a realidade da 

comunidade: pesca, artesanato, 

manifestações artísticas; 

 Delegar o ensino das 

 



desvalorização e 

perda da identidade 

local; 

 

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 

Alaíde Maria O. F. Nascimento 

Mariangela Pereira 

Leandro Costa 

Andréia Mariano 



Ana Lúcia R. Mendonça 

Maria Regina S. Nunes 

Elizângela S. Nascimento 

Suélen S. Alves 

Beatriz C. 

Marcelo Assis  

Elizabete S. Leite 

Vanessa F. de Queirós

 

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 equipe técnica pedagógica para realizar o trabalho 

diretamente nas unidades escolares. 

 Criação de um Programa de Saúde de prevenção e atendimento aos profissionais 

de educação, incluindo neste, a contratação pela PMP de um plano de saúde para 

os servidores; 

Exclusões: nenhuma 

Alterações:  

 Plano de cargos e salários: Que se faça cumprir a lei federal, onde os municípios 

tem o prazo de até 31/12/2009 para implantarem o plano de cargos e salários. 

 A avaliação dos professores deve ser discutida junto à categoria. 

 A não existência de um PPP dificulta e confunde a atuação dos profissionais. A 

indefinição de política educacional prejudica a meta e linha filosófica que 

deveria partir da SME em conjunto com os profissionais. 

 Em cumprimento à proposta de 40 horas com 1/3 da carga horária destinada a 

cursos de formação presencial para os profissionais, incluindo necessariamente 

as TICs. 

 

 

 



Grupo 3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

QUADRO DO GT – Educação Especial/COMUED/2009 

 

SITUAÇÃO/ 

QUADRO 

PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA PRIORIZAÇÃO 

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 2 anos 



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 

2 anos 

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 2 anos 

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 

2 anos 

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 5 anos 

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 

2 anos 

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 

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 

2 anos 



enviada para a 

sala de aula 

Curso de 

formação de 

professores não 

tem a disciplina 

de educação 

especial 

Colabora com o 

despreparo 

profissional 

Inserir a disciplina no currículo 

2 anos 

Desrespeito as 

normas de 

acessibilidade 

Escolas com 

espaços físicos 

não adequados 

construção de escolas adaptadas e 

reestruturar as existentes 5 anos 

Despreparo dos 

alunos das salas 

para receber a 

criança especial 

Constrangimento 

entre a criança 

especial e os 

demais da sala 

Preparar constantemente o 

ambiente 
2 anos 

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 

 

 2 anos 

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” 
2 anos 

“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 

2 anos 

Desrespeito aos 

direitos previstos 

em Lei e falta de 

Engessamento 

das ações 

Inclusão de qualidade como um 

direito e respeito aos Direitos 
2 anos 



procedimentos via 

secretaria de 

educação 

Crianças 

prejudicadas 

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. 2 anos 

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. 

 
2 anos 

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. 
2 anos 

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 

5 anos 



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 ). 

2 anos 

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 

2 anos 

Obs: A coluna PRIORIZAÇÃO foi realizada pelo grupo de discussão. 

 

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 

Tais Brasil  

Marcia Oliveira 

Françoise Brasil 

Eliana Candido 

Jéssica Helena 

Nauralina Viana 

Marines Costa 

Silene 



Grazielle 

Lúcia  

Patrícia 

Janiele de Léste  

Laís Chaves 

Marilu Almeida 

Josiane de Carvalho 

Ana Paula S. Gonçalves 

Ana Maria Souza 

Francine R. A. Santos 

Camilla P. P. Oliveira

 

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

Texto motivador: 

Alteração: nenhuma 

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

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

Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:  

Exclusões: não ouve alterações. 

Alterações: Reduzir a carga horária de sala de aula das crianças especiais dependendo 

da necessidade. 

Inclusões 

 Verificação (Avaliação) da aprendizagem do aluno de acordo com os objetivos 

traçados para o mesmo 

 Oficinas de trabalho manual 

 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: nenhuma 

 

Grupo 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Quadro do GT – Educação Infantil/ COMUED/2009 

SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

PRIORIZAÇÃO 



 Contratação de 

recreadores e 

inspetores por 

seis meses. 

 Descontinuidade do 

trabalho pedagógico. 

 

 Concurso 

público para 

auxiliares de 

creche e 

inspetores 

 

2 anos 

 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 

5 anos 

 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  

5 anos 

 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;  

5 anos 

 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 
2 anos 

 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, 

5 anos 

 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 

       5 anos 



fotográfica). 

 

 Precariedade na 

iluminação e 

ventilação, rede 

elétrica, 

bebedouro. 

 Compromete o 

rendimento escolar.  

 Instalação de 

ventiladores, 

luminárias, 

bebedouros e 

manutenção. 

2 anos 

 Falta de 

uniformes para 

os alunos. 

 Dificulta a segurança, 

identidade, auto-

estima. 

 

 Definição da 

aquisição de 

uniforme.  

 

5 anos 

 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. 

 

       2 anos 

Obs: A coluna PRIORIZAÇÃO foi realizada pelo grupo de discussão. 

 

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 

Maria T. Corrêa 

Sheilla O. Alves 

Gabriela C. Gomes 

Samuel M. Elesbão 

Marjhorie Gomes Q. Lima 

Hélio R. de Oliveira 



Jaqueline T. Bueno 

Gabriela P. Rosa 

Gabriela M. Assunção 

Themis C. da Silva 

Fabíola Melo M. Guadix 

Rosane C. M. Borges 

 

Quanto ao tema: Educação infantil 

 Importância fundamental desta etapa, que é a base da educação integral do ser 

humano, formulação de valores. 

 Em nosso país é a etapa mais desvalorizada 

 Má formação profissional. 

 Como o município acolherá o grande número de crianças desta etapa que 

necessita de atenção especial, individual/ 

 Falta de estrutura das escolas 

 A escola assume um pouco o papel da família. 

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

Observacões/ Sugestões / Propostas 

 Número máximo de alunos como está no texto da COMUED (dividido por 

idade) 

 Adequação do espaço: pensar no acolhimento, local onde a criança se sinta 

protegida 

 Aparelhos tecnológicos (TV, DVD...) devenm estar ao alcance do professor e 

não das crianças. Não incentivo ao hábito de ver TV.  

 O documento não cita a importância de brincar, do lúdico, do resgate às 

brincadeiras tradicionais. 

 Professores com formação de nível superior quando possível. Uma formação 

integral que priorize artes e desenvolvimento físico. 

 Aumentar o número de escolas, com número de alunos adequados por sala. 

Realizar parcerias com a rede privada, para e um primeiro momento, conseguir 

atender mais alunos. 

 Os auxiliares e mediadores devem ter a mesma formação que  professor, no pano 

ideal. 



 Integrar a família à escola, para mostrar a importância da educação infantil. As 

escolas devem abrir as portas para o diálogo com a comunidade e famílias. 

 

Grupo 5: FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 Quadro do GT – Gestão e qualidade da educação/ COMUED/2009  

SITUAÇÃO / 

QUADRO 

PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

PRIORIZAÇÃO 

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.  

5 anos 

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.  

2 anos 

3- Falta de critérios 

objetivos na 

indicação de 

gestores da 

educação; uso de 

indicação político-

partidária 

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 

Eleição para equipe 

diretiva das unidades 

escolares com 

estabelecimento de 

critérios para eleitores 

e candidatos; formação 

continuada como parte 

integrante da jornada 

2 anos 



para escolha de 

gestores de escolas. 

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”. 

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 anos 

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 

5 anos 



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.   

2 anos 

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 

2 anos 



Escola” ou “Conta 

Escola” gerenciado 

pelo Conselho Escolar. 

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. 

5 anos 

9- Falta de 

envolvimento dos 

familiares ou 

responsáveis pelos 

alunos e da 

sociedade de modo 

geral com as 

questões ligadas ao 

processo educativo. 

Dificuldade dos educadores 

em dividir e compartilhar 

responsabilidades e decisões 

relativas aos avanços do aluno 

e da escola. 

Implementação de 

políticas e programas 

de aproximação da 

comunidade externa 

(familiares e 

responsáveis) junto as 

unidades escolares. 

2 anos 

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 

2 anos 



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. 

 

2 anos 

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; 

departamento de 

educação e cidadania 

2 anos 



(trabalho com 

conselhos escolares) 

 

14- Falta de solução 

para 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. 

2 anos 

15- 

Desconhecimento da 

comunidade sobre o 

patrimônio cultural 

local; fracasso, 

desinteresse, 

desvalorização e 

perda da identidade 

local 

 

Distanciamento entre a 

realidade da cultura local, e o 

currículo escolar; pouca 

valorização daquele que 

detêm os saberes tradicionais 

(patrimônio imaterial) 

Reformular o 

currículo, introduzindo 

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; 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 

5 anos 



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  

5 anos 

 

Texto motivador para discussão grupal 

A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos, assim como a 

identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua ampliação, 

seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de criação de novas fontes, a 

partir da constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais 

constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem 

representar o ponto de partida para a formulação e implementação de metas 

educacionais. 
As estratégias promovidas pela educação pública no Estado do Rio de Janeiro se engajam 

no bojo das mudanças necessárias em função da Constituição Federal, primeiramente e, em 

seguida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os propósitos focalizam, 

principalmente: a descentralização e desburocratização da gestão administrativa, 

pedagógica e financeira e a criação de canais de participação livres e representativos, 

tornando a gestão mais democrática. O Financiamento e a gestão da educação, segundo o PEE, 

serão tratados como uma questão de cidadania. A gestão democrática do sistema educativo deve 

estar presente no âmbito da secretaria municipal, em sua transparência de decisões, com 

sistemas de informação e avaliação participativos; e na gestão de cada unidade, promovendo a 

articulação com a comunidade escolar, prevendo a eleição dos diretores das escolas, instituindo 

os conselhos escolares ou associações de pais e mestres e fortalecendo o Conselho Municipal de 

Educação (I COMUED).   

Somente a garantia de recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento educacional que 

busque, como preceitua a Constituição Federal e a LDB, a equidade de recursos para a 

equalização de oportunidades educacionais. 

 

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

Observacões/ Sugestões / Propostas 



Inclusões 

 Eleição para diretores; 

 Concurso para pedagogos, psicólogos e psiquiatra; 

 Necessidade de concursos a cada 2 anos; 

 Atribuição de classe na unidade escolar ( tempo de serviço, formação e tempo na 

unidade); 

 Buscar mecanismos de valorização do profissional alfabetizador; 

 Garantia de 80% dos cargos efetivos para cada segmento; 

 Buscar mecanismos claros de utilização dos dados da avaliação; 

 Departamento de Informática educativa. (TICs) o qual deverá contemplar a parte 

pedagógica e técnica. Implantação de Telecentros em parceria com governos 

estadual e federal. 

Alterações 

 Enfrentamento e propostas (6) - ...permanência dos alunos na escola com 

oficinas e trabalhos transdisciplinares e multiculturais. Parceria com entidades... 

 Enfrentamento e propostas (9) – Implementação de políticas e programas de 

aproximação da comunidade externa. (devem ser contempladas no PPP). 

 Enfrentamento e proposta (11) – Definição, elaboração....como documento 

orientador. Deve ser feita em conjunto com representantes de profissionais da 

educação. 

 

Grupo 6: ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

Texto extraído do PEE 

ENSINO MÉDIO  

OBJETIVOS E METAS 

1. Formular e implementar, a partir da implementação do Plano e no prazo máximo de 

02(dois) anos, política de Estado de gestão da infra-estrutura física que assegure:  

 

com envolvimento dos demais níveis do governo, 

utilizando as informações obtidas pelo Sistema de Gerenciamento da Rede Física – SGRF, 

com a participação da comunidade escolar interessada, composta por professores, gestores e 



representante da comunidade, na indicação das unidades escolares para municipalização, 

comprovada a disponibilidade da Unidade Escolar;  

 

modalidades de ensino, objetivando a otimização dos recursos humanos, materiais e 

financeiros e a construção de novos prédios onde for detectada a demanda;  

 

o atendimento a todos os concluintes do Ensino Fundamental, respeitando e garantindo a 

disposição de 1m² por aluno, com ocupação máxima de 35 alunos no espaço da sala de aula, 

inclusive no atendimento noturno;  

 

a adaptação dos edifícios escolares, garantindo a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

 

2 - Definir, no prazo de um ano, a partir da aprovação do plano , padrões mínimos de infra-

estrutura para as escolas de Ensino Médio prevendo:  

 

sala de artes com estrutura para a realização de trabalhos à base de água;  

 

quadra coberta para a prática de Educação Física, com vestiários e equipamentos 

necessários para o exercício da disciplina;  

 

biblioteca dotada de acervo bibliográfico, específico e atualizado, para alunos e professores, 

com a admissão de profissional de biblioteconomia, através de concurso público;  

 

laboratório de ciências da natureza, com a admissão de profissional habilitado, através de 

concurso público;  

 

laboratório de informática e inclusão digital, compatível com os avanços tecnológicos da 

atualidade e adequado à quantidade de alunos de cada unidade escolar, com a admissão de 

profissional habilitado através de concurso público;  

 

adaptação das escolas quanto às condições físicas, de acordo com a realidade escolar, bem 

como mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos para alunos  

e professores, incluindo as adaptações necessárias a alunos com necessidades educacionais 

especiais;  

 

auditório para realização de espetáculos e eventos da escola (com palco e camarim).  

 

manutenção das instalações com padrões mínimos de conforto e segurança ,que garantam 

melhores condições de ensino e de aprendizagem, de acordo com a realidade e a 

necessidade de cada escola.  

 

3 – Implantar e consolidar, no prazo de três anos, a partir da aprovação do Plano, medidas 

pedagógicas, oferecendo infra-estrutura que viabilize a identidade do Ensino Médio, 

tornando a escola atraente e significativa para o aluno, à medida que atenda às novas 

necessidades da vida social, com uma proposta curricular e de atividades diversificadas para 

atender os diferentes focos de interesse humano, em suas dimensões individual e social, 

conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (Parecer 

CNE/CEB 15/98.).  

3.1-Realizar fóruns regionais e estaduais anuais, a partir da aprovação do Plano, para 

redefinir e consolidar proposta curricular do Ensino Médio, inclusive do Curso Normal.  



4 – Garantir, em 1 ano, a partir da aprovação do Plano, as condições materiais e de pessoal 

necessárias à melhoria da qualidade do ensino da rede pública, objetivando diminuir, 

gradativamente, a repetência e a evasão, bem como distorção idade/série.  

5 - Elevar os índices de desempenho dos alunos do Ensino Médio, tendo como base o 

próprio desempenho da UE nos exames nacionais – SAEB e ENEM – e na avaliação 

externa estadual, independente da política salarial, gratificações e afins.  

6 - Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das 

condições de funcionamento das escolas, através da Associação de Apoio à Escola - AAE.  

6.1-Implementar, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do Plano Estadual de 

Educação, os Conselhos Comunitários Escolares, garantindo maior participação da 

Comunidade Escolar.  

7 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, através de concurso público 

para doc.I, a redução da carência de professores nas diferentes áreas do conhecimento.  

8 - Oferecer curso de qualificação aos professores, no sentido de efetivar uma política 

educacional inclusiva, que atenda, efetivamente, aos alunos com necessidades educacionais 

especiais e aos alunos com defasagem de idade.  

8.1 - Oferecer e custear cursos para professores, de forma descentralizada, em todas as 

regiões, para que o professor tenha facilitado o acesso à formação continuada.  

9 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, estratégias que permitam 

promover encontro de professores das unidades escolares, objetivando uma reflexão sobre a 

escola, sua finalidade, seus problemas e possíveis propostas para a melhoria do Ensino 

Médio, dentro do próprio calendário letivo.  

10 - Garantir maior eficiência na comunicação, para que os profissionais da educação 

tenham acesso às informações sobre cursos e encontros, em tempo hábil para viabilizar sua 

participação  

11 – Articular e viabilizar parcerias, prioritariamente, com as instituições de Ensino 

Superior Públicas, para o desenvolvimento de ações que propiciem a melhoria da qualidade 

de ensino.  

12 - Elaborar, em dois anos, a partir da aprovação do Plano, prioritariamente, junto a 

Instituições de Ensino Superior Públicas, projetos de estágio curricular, como forma de 

aprimorar a formação do futuro professor.  

13 - Apoiar e incentivar os grêmios estudantis, como espaço de participação e exercício da 

cidadania, refletido em um currículo centrado na autonomia do educando e no protagonismo 

juvenil, orientado no sentido de uma nova qualidade de cidadão para uma sociedade em que 

se relevam questões, como, empregabilidade, conflitos de classe, criminalidade, meio 

ambiente e qualidade de vida, constante inovação tecnológica, velocidade de informações e 

necessidade de filtro e reflexão crítica, economia/cultura globalizada X outros processos de 

desenvolvimento econômico e cultural ..  

14 – Desenvolver a educação ambiental, tratada como tema transversal, como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com a Lei nº 9.795/99.  

15 – Implantar gradativamente o horário integral no ensino médio, onde houver demanda ou 

em atendimento à solicitação da comunidade escolar.  

16 - Garantir, em um ano, a partir da aprovação do Plano, a obrigatoriedade do ensino de 

Filosofia e Sociologia para os três anos do Ensino Médio, com a tarefa básica da construção 

da cidadania e do pensamento crítico.  

17 - Oferecer o Ensino Técnico-Profissionalizante e/ou Ensino Médio Regular na mesma 

UE, visando à qualificação dos alunos e assegurando o acesso e permanência dos alunos 

com necessidades educacionais especiais.  

18 – Incluir, no quadro funcional do sistema educacional, o cargo de animadores culturais e 

realizar concurso público para Animadores Culturais, visando aumentar o quantitativo e 

reativar a presença desses profissionais nas Unidades Escolares.  



19 - Assegurar o direito de gratuidade aos estudantes de ensino público, nos transportes 

coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para atividades 

extracurriculares e culturais 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
OBJETIVOS E METAS  
1. Desenvolver políticas efetivas que garantam a qualidade, com professores, equipamentos, 

capacitação dos recursos humanos e acesso de jovens e adultos a essa formação.  

2. Promover a articulação interinstitucional, com o financiamento imediato de ações 

governamentais para a implantação e implementação de programas de formação continuada.  

3. Desenvolver políticas públicas que garantam a expansão da educação profissional e 

tecnológica, como estratégia de desenvolvimento social, a todos os municípios, priorizando 

aqueles com menor IDH.  

4. Garantir a dotação financeira e a gestão democrática dos recursos, através da formação 

dos conselhos escolares, com a participação do poder público e representações da sociedade 

civil, através de recursos para manutenção e implementação da Educação Profissional.  

5. Canalizar os recursos do PROEP (Programa de Expansão da Educacão Profissional) para 

os cursos profissionalizantes.  

6. Garantir educação inclusiva na formação profissional, agregando a valorização do 

educador e do educando, permitindo a permanência, acessibilidade, flexibilização e 

adaptação curricular e a avaliação diferenciada dos alunos, adequada às especificidades das 

necessidades de cada um, seja definitiva ou circunstancial. Fazer valer a aplicação de 

orçamento financeiro às adequações dos recursos instrucionais que permeiam a inclusão. 

(Resolução nº 02/2001 - CNE/CEB).  

7. Promover o diálogo permanente com a comunidade, visando à inserção de uma prática 

educativa desenvolvida no contexto social regional, com ações voltadas à promoção do 

desenvolvimento sustentável, norteados por um projeto político- pedagógico.  

8. Promover o Ensino Profissional de qualidade, com referência às demandas definidas pelo 

mercado e à responsabilidade do governo em atender a construção de uma formação 

profissional focada em competências e vocações, que permitam a polivalência, entendida 

como ampliação das habilidades do profissional, visando à empregabilidade.  

9. Garantir a permanência e o fortalecimento dos Fóruns Nacionais e Estaduais de Educação 

Profissional e Tecnológica, reafirmando e consolidando o ―Fórum‖ como instância de 

discussão, articulação e sistematização de políticas públicas a ser realizado a cada dois anos.  

10. Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, programas de Educação a 

Distância, que ampliem as possibilidades de Educação Profissional permanente para toda a 

população, desenvolvendo um programa de educação profissional a distância de acordo 

com o programa nacional.  

11. Implementar e desenvolver e políticas efetivas que garantam a qualidade social, com 

professores, equipamentos, capacitação dos recursos humanos e acesso de jovens e adultos 

à Educação Profissional.  

12. Ofertar cursos de complementação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, através da 

FAETEC ou IES (Instituição de Educação Superior) credenciada para a modalidade de 

Educação a Distância  
13. Assegurar o direito de gratuidade aos estudantes de ensino público nos transportes 

coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para atividades 

extracurriculares e culturais. 

Texto motivador: 

É a efetiva etapa final da Educação Básica, assim denominada porque é básica para o exercício 

da cidadania, para a inserção em atividades produtivas do mundo do trabalho, para o 



prosseguimento de estudos em níveis mais elevados. Para o progresso de uma sociedade em 

contínua transformação, marcada pela crescente incorporação de novas tecnologias, com novas 

formas de organização do trabalho e de organização social, a exigir novos saberes, novos 

conhecimentos, novas habilidades, aprendizado contínuo de novos códigos, que nos torne 

capazes de ler as novas formas de organização do trabalho e de organização social, e de nelas 

atuar criticamente. Como garante a Constituição Federal, deve ser universal, ou seja, deve 

atingir a totalidade da população que tenha concluído o Ensino Fundamental. Faz-se necessário 

um currículo articulado a ser desenvolvido em toda e qualquer escola que ofereça, sob a 

denominação de Ensino Médio, a etapa final da Educação Básica, necessária ao progresso de 

todo e qualquer indivíduo, de toda e qualquer sociedade.  

O ensino médio é, segundo o PNE, um poderoso fator de qualificação profissional. No art. 36º, 

§ 2º, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício 

de profissões técnicas (LDB). A formação técnica profissional poderá ser: concomitante ou 

integrada ao ensino médio. 

 

Levando em consideração os textos acima: “ ENSINO MÉDIO”  e “EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO”, e recebendo um texto motivador, o grupo de 

discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes conclusões: 

Componentes do grupo de ensino médio e educação profissional de nível médio (obs: o 

grupo discutiu, conjuntamente questões pertinentes ao ensino fundamental): 

Elcio Gonçalves  

Adriana Andrade da Cunha 

Elenildes M. Reis 

Tereza R. Pontes 

Edvilson S. Oliveira Neto 

Valdirene Oliveira Neto 

Erica Vilella 

Miriam de Oliveira 

Tatiane Araujo 

Daniela S Alvarenga 

Ana Paula C. de Jesus 

Virgínia M. L. Bacelar 

Monique S. Tavares 

Caroline C. P. Silva 

Jéssica C. V. Martins  

Bábara B. G. Sena 

Samara L. S. Jacinto 

Yasmin R. Chang

 

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

Ensino médio 

Sugestões  

 Realização de fóruns deliberativos municipais 



 Agilização da efetivação dos Prof. Doc. I 

Educação profissional técnica de nível médio 

Sugestões 

 Cursos técnicos voltados para áreas de maior demanda do município 

 

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. 

Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME: 

Não pudemos realizar uma discussão pormenorizada sobre o acompanhamento e 

avaliação do PME. 

 

Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não 

houve adesão de interessados: 

 Educação Afro-brasileira 

 Educação Indígena 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Ensino Superior 

 

 

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

Regionais!  

 


