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O IV Encontro Regional para a discussão do PME teve início com a fala da 

secretária executiva, Bernadete Passos, dando boas-vindas aos participantes, 

apresentando o grupo de trabalho e propondo uma rodada de apresentações de todos os 

presentes. A sra. Bernadete explicou a função organizadora da secretaria executiva e o 

apoio técnico dado pela UFRJ no plano de ação para a elaboração do Plano Municipal 

de Educaçaõ. 

Em seguida a professora da UFRJ, Priscila Matsunaga, expôs o papel de um 

plano municipal na garantia da continuidade da política implementada, 

independentemente da mudança de governos, durante os dez anos subseqüentes à sua 

aprovação. Apontou o andamento deste trabalho, desde a mobilização que aconteceu em 

2002, passando pela I COMUED em 2009, e chegando nesta fase do processo. Explicou 

que a escolha da prefeitura para sediar o encontro teve o intuito de facilitar a locomoção 

de todos, centralizando o Pólo.  Apresentou o objetivo e a dinâmica de trabalho do 

Encontro e a possibilidade de usar o BLOG para continuar contribuindo. 

A professora Mercedes Civinsky pediu a todos para apreciar o tema 

Acompanhamento e Avaliação, que é o meio de garantir a implementação do plano. 

Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos 

participantes da reunião realizada. A comissão agradece a todos que participaram da 

reunião. Você também pode participar por meio dos outros encontros regionais ou 

acessando o blog: pmeparaty2010.wordpress.com. 

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 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, os materiais usados e as considerações dos grupos 

presentes às discussões no Pólo Mangueira. 

 

Texto 

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. 

 

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL  

QUADRO DO GT – Educação Básica montado na I COMUED/2009 

SITUAÇÃO / 

QUADRO 

PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 

PRIORIZAÇÃO 

 



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. 

2 anos 

Espaço físico 

inadequado 

(esportivo, 

artístico, cultural); 

(quais as 

dimensões 

necessárias para 

uma sala com 25 

alunos e demais 

espaços da escola) 

Falta de espaço  

para 

desenvolvimento 

dos trabalhos 

diários. 

Ampliação e 

adequação das escolas. 

 

Não foi priorizado 

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. 

Não foi priorizado 

Falta de 

participação da 

família no processo 

educacional. 

Processo 

pedagógico 

comprometido. 

Criação e 

fortalecimento de 

Conselhos Escolares. 

Participação de pais em 

Conselhos de Classe. 

Não foi priorizado 



 

Texto motivador: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o ensino fundamental é obrigatório e 

gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 04 – 17 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 e, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, cabe a este ensino 

desenvolver “o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo que constituem meios 

para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e 

político”. O Ensino Fundamental é de responsabilidade prioritária do governo 

municipal, devendo, segundo a LDBEN, progressivamente ser assumido por essa 

instância governamental. Segundo a Carta de 1988, os Estados e o Distrito Federal, 

atuarão no Ensino Fundamental e Médio e, ao serem ambas as instâncias responsáveis 

por esse nível de ensino
1
, deverão ser definidas estratégias de colaboração entre Estado 

e Município para garantir a universalização do Ensino Fundamental. A partir de 2010, 

este nível de ensino, deverá ter duração de 9 (nove) anos, com matrícula obrigatória aos 

6 (seis) anos de idade. No entanto há muito a ser feito no País, nesse nível de 

escolarização e, principalmente no Estado do Rio de Janeiro onde os indicadores de 

acesso e de sucesso do Ensino Fundamental, quando comparados aos da Região Sudeste 

revelam estar aquém desses. A oferta e a qualidade deste nível de ensino devem ser 

ampliadas, implementando as escolas de tempo integral, formando e valorizando os 

professores e instalando mecanismos de apoio didático-pedagógico e de atividades 

culturais e esportivas; de eliminação da evasão, da repetência e da distorção idade/série; 

tornando a escola um ambiente agradável, de formação crítica e criativa e facilitadora da 

aprendizagem. 

 

 

 

 

                                                           

1
 No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n. 4. 528/2005, além de reiterar a maioria das 

determinações dispostas na Constituição de 1988 e na LDBEN , estabelece que “o Estado, através das 

escolas de sua rede pública, deverá, no prazo de dez anos, a contar da data da publicação desta Lei, 

suspender a oferta de Ensino Fundamental nas séries iniciais até a quarta ou equivalente” (art.62) 



Componentes do Grupo que discutiram o Ensino Fundamental:

Ingrid Conceição Sobrinho 

Ariel de Deus Máximo 

Ivani Lopes 

Mirian Miguel de Jesus 

Delma de Oliveira 

Lissandra F. Lourenço 

Maria Aparecida do Rosário 

Francisco Xavier Sobrinho 

Jardson dos Santos 

Cenira Lopes Martins 

Vanessa Freire dos Santos Silva 

Denise B. Saar 



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”:  

Inclusão: 

 Séries multisseriadas. 

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

Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”:  

Inclusão:  

 Parceria com Secretaria de Saúde para diagnóstico e triagem dos educandos 

 Séries multisseriadas com no máximo duas séries e 15 alunos 

 Turma de alfabetização não poderá ser multisseriada 

 Criação de escolas pólo para o segundo seguimento em localidades que atendam a 

alunos da zona costeira, para que os mesmos não tenham que sair do local em 

questão, o que ocasiona a perda da valorização da identidade cultural. As Unidades 

propostas são: No Pouso da Cajaíba para atender também a alunos da Joatinga e 

Calhaus, no Mamanguá e no Sono para atender também a alunos da Ponta Negra.  

 Moradia para professores com mobiliário adequado, tais como: cama, colchão, 

guarda-roupa, lampião, chuveiro a gás, para estadia dos mesmos. 

 Caso não haja possibilidade do Ensino Regular nas escolas da Costeira, que se 

viabilize ao menos o supletivo. 

 Carência de Ensino Fundamental nas localidades de Martin de Sá, Saco da Rubunda 

e Cairuçu. 

Exclusões: nenhuma 

Alterações: nenhuma 

Sobre Acompanhamento e avaliação, o grupo sugeriu: 

 Avaliação bimestral do PME, por meio de um fórum composto por professores, dois 

alunos representantes dos estudantes, vereadores e comunidade. 



Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

QUADRO DO GT – 

Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009 

SITUAÇÁO/QUADRO 
PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 
ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS 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 

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. 

Imediata 

 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 

 Definição e implementação de 

instrumento de avaliação para os 

profissionais, visando melhoria 

na qualidade da educação 

ofertada nas unidades 

educacionais do município 

Imediata 



parâmetro e 

referência. 

 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. 

2 a 5 anos 

 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. 

2 a 5 anos 

 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 

2 a 5 anos 

 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 

2 a 5 anos 

 Funcionários 

analfabetos ou com 

 O município trabalha 

com muitos 

 Organização e desenvolvimento 

de um programa específico para 
2 a 5 anos 



alfabetização 

precária; 

 

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; 

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 

2  anos 

 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      

Não priorizou 

 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. 

Não priorizou 



 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. 

 

Não priorizou 

 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 

Não priorizou 



 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;  

Não priorizou 

 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. 

Não priorizou 

 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. 

Não priorizou 

 

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. 



 

Grupo de discussão: 

Janaína Gama 

Sônia Maria 

Gemima 

Vanessa Fernandes da Silva  

Valdéa da Costa Walfrido da Silva 

Márcia Valéria Duarte Fernandes 

Alonso de Campos 

Lídia Aparecida de Oliveira 

Edna Aparecida Apolinério 

Queli Marcolino da Silva 

Ada M. Moreira 

Elisângela da Conceição 

 

 

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”: 

Inclusões: 

 Plano de carreira com valorização do profissional de apoio 

 Auxílio de custo de formação do contratado 

 Valorizar no concurso público profissionais já atuantes, respeitando a experiência, 

viabilizando a permanência dos bons profissionais. 

 Concurso específico para a Zona Costeira. 

 Dar autenticidade as avaliações feitas pelo profissional atuante na instituição em que 

esteja trabalhando. 

 Escolas costeiras com acesso à Internet para a viabilização de cursos de capacitação. 

 Horário de formação ser computada como carga horária. 



 Profissionais de apoio que contribuam com oficinas de música, teatro, educação 

ambiental, entre outros. 

 Número limitado de 15 alunos para classe multisseriadas.  

Exclusões: nenhuma 

Alterações: nenhuma. 

Sobre Acompanhamento e Avaliação, o grupo propôs:  

 Montar um Comitê de Gestão composta por profissionais ligados ou não à 

educação, como: professores da rede municipal e particular, coordenadores 

pedagógicos, diretores de escolas, vereadores e pais de alunos, por meio de votação. 

Este Comitê deverá fiscalizar o PME e a gestão administrativa na implementação do 

mesmo.  

 

Os demais temas propostos no encontro obtiveram adesão. 

 

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

Regionais!  

 

 


