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MINUTA DE PROJETO DE LEI PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
                                 
                             DE PARATY- RJ/2010 
Apresentação 
 

A construção da Minuta do Plano Municipal de Educação baseou-se, entre outros, em um 

princípio: sua legitimidade é alcançada pelos esforços coletivos, de diversos segmentos sociais e 

políticos, que buscaram ampliar o debate para a sua elaboração. Para tanto, em julho de 2010, 

constitui-se a Comissão Organizadora para elaboração do PME, com a participação de 

representantes da Secretaria Municipal de Educação de Paraty e da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, e com a constituição de uma secretaria executiva, responsável pela administração do plano 

de ações previsto para a elaboração do texto-base. Vários atores foram instados a participar dessa 

elaboração: os diversos Conselhos Municipais, em especial, o Conselho Municipal de Educação, 

secretários municipais, o Sindicato dos Trabalhadores, representantes do poder Judiciário, 

representantes de Organizações Não-Governamentais, as escolas municipais, estaduais e privadas, 

pais, associações de moradores, entre outros. 

Os debates sobre a educação em Paraty, contudo, são fruto de uma longa trajetória de atores 

e segmentos comprometidos com o desenvolvimento do município, que indicam a educação como 

ponto fundamental para construção de uma sociedade mais justa, visando o atendimento integral do 

cidadão. As considerações realizadas pelo Fórum DLIS1, em setembro de 2007, denominada 

“Avaliação Pedagógica do Plano de Governo das Comunidades” indica a necessidade de: 

a) Reestruturar o Conselho de Educação de acordo com a proposta de organização dos 

Conselhos; 

b) Elaborar um plano de educação para o Município com base nos levantamentos feitos nos 

fóruns DLIS sobre educação de Paraty; 

c) Promover a capacitação de professores da rede pública em torno dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (meio ambiente e cidadania) 

d) Fazer com que as escolas rurais tenham aulas sobre agricultura, pesca, artesanato e meio-

ambiente;  

e) Garantir a criação de Associação de Pais Mestres; 

f) Garantir o Projeto Criança x Escola x Esporte; 

g) Inclusão de produtos alimentícios produzido em Paraty na merenda escolar; 

h) Promover parcerias com associações para implantação de creches e pré-escolas nas 

comunidades. 

Ainda em junho de 2002, em debate realizado pelo mesmo Fórum, foram feitos apontamentos 

sobre a melhoria da qualidade do ensino no município, perpassando a proposta pedagógica, a 

necessária formação continuada dos professores e a estruturação patrimonial das escolas. Naquela 

ocasião, o Sr. Diuner Mello2 indicava a necessidade de “tornar a escola um pólo de educação e 

ensino, integrado à comunidade”.  

De fato, percebemos que, apesar das demandas indicadas pelo Fórum DLIS em 2002, os 

desafios e entraves continuaram, em níveis diferenciados, a dificultar o desenvolvimento almejado. 

Porém, a reflexão imprescindível para a concretização de uma política educacional efetiva manteve-

se no município, a partir de diferentes iniciativas. Uma delas foi a realização da I Conferência de 

Educação de Paraty, em 2009. 

 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. A Conferência objetivava 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.  

A I Conferência Municipal de Educação organizou-se por meio de cinco encontros 

preparatórios. O primeiro encontro realizou-se no dia 16 de abril de 2009. Nesse encontro foram 

explicitados os objetivos da Conferência Nacional e a importância da realização da Conferência 

Municipal. Foram definidos os Grupos de Trabalho Temáticos, responsáveis por conduzir e ampliar os 

debates acerca da educação, focalizando nos temas:  

                                                 
1 Os debates promovidos pelo Fórum DLIS, publicados no Jornal Folha do Litoral, foram gentilmente cedidos 
pelo Sr. Domingos Oliveira. A íntegra dos documentos está em anexo. 
2 As contribuições do Sr. Diuner Mello encaminhadas à comissão organizadora estão, na íntegra, em anexo. 
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I GT - GESTÃO DEMOCRÁTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

II GT – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

III GT – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

IV GT – 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 

discussões3, num esforço de ampliar a apreciação por parte dos outros grupos das demandas e 

encaminhamentos propostos, bem como de envolvê-los na elaboração do regimento interno da 

conferência municipal e sua organização. O documento final da COMUED resultou de dois dias de 

amplos debates. A primeira proposta aprovada em assembléia referia-se a necessidade da 

“construção coletiva dos Planos Municipais de Educação com participação de todos os envolvidos: 

poder público, profissionais da educação e sociedade civil”. A elaboração do PME, portanto, busca 

responder a uma demanda do município, apontada em 2009. 

O Plano Municipal de Educação é um instrumento norteador que define os traços da política 

municipal por 10 anos. É de extrema importância para a execução das demandas e prioridades 

educacionais e deve, como se buscou na elaboração da presente minuta, ser um processo 

democrático, refletindo os anseios da população. 

No dia 20 de Agosto de 2010, foi realizado um encontro para apresentação do Programa de 

Ações para a elaboração do Plano Municipal de Educação de Paraty. Com a proposta apresentada, 

vários encontros, denominados pólos regionais, foram promovidos para que a elaboração do PME 

fosse realmente coletiva.  

 

Os pólos regionais foram realizados em:  

30 de agosto – Pólo Pantanal; 

13 de setembro – Pólo Mangueira – manhã e tarde; 

14 de setembro – Pólo Taquari; 

20 de setembro – Zona Costeira; e 

21 de setembro – Zona Rural. 

 

Foram, ainda, fomentados encontros específicos com representantes das escolas estaduais, 

particulares, entidades , ONG‟s com ações voltadas para a educação e com estabelecimentos 

universitários.  

Ressalta-se, também, as contribuições recebidas de associações (Associação dos Moradores 

do Quilombo do Campinho); das comunidades caiçaras (Carta das Comunidades Caiçaras), do 

Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Paraty, de escolas (Escola Professora Pequenina 

Calixto) e de atores sociais (Sr. Diunner Melo e Sr. Domingo Oliveira).  

O presente texto, que pretende sistematizar as demandas educacionais, é composto por 

eixos temáticos desenvolvidos nos encontros: 

 

1) Educação Infantil; 

2) Educação Fundamental; 

3) Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Ensino Médio; 

4) Educação Superior; 

5) Educação de Jovens e Adultos; 

6) Educação Especial; 

7) Educação Indígena; 

8) Educação Afro-Brasileira; 

9) Formação e Valorização dos Profissionais da Educação; 

10) Financiamento e Gestão da Educação; 

11) Acompanhamento da Gestão e Avaliação do PME. 

 

Apresenta-se um diagnóstico de cada eixo temático, no qual a contribuição dos Grupos de 

Trabalho de 2009, quando da realização da I Conferência Municipal de Educação, foi imprescindível. 

Em seguida ao diagnóstico apresentam-se diretrizes, objetivos e metas de cada eixo, buscando a 

                                                 
3 Os relatórios dos GTs, que registram as conclusões dos Pólos Regionais, se encontram em anexo a este 
documento. 
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explicitação dos anseios, necessidades e demandas que o município de Paraty deverá atender nos 

próximos 10 anos. 

 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

1.1. Elementos de Diagnóstico – o Contexto da Educação Infantil no Município 

 

      Educar é: 

 

(...) propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 

confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural (1998 a:23, Currículo Nacional para a Educação Infantil – RCNI) 

 

As preocupações com a Educação Infantil como responsabilidade do Estado, aparecem com a 

Constituição de 1988, que preconiza esse dever e aponta que a educação das crianças de zero a 

seis anos de idade é um direito universal e deve ser garantido pelo estado a partir de Creches e 

de Pré-Escolas.  

O artigo 208 da Constituição, inciso IV, explicita(m) o dever do Estado com a educação e 

indica(m) como garantir sua efetividade, especificamente no que se refere às crianças pequenas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, reconstrói 

socialmente a visão da criança como um cidadão de direitos e reconhece o seu processo peculiar 

de desenvolvimento que deve ser garantido pela família, pela comunidade e pelo Estado. O ECA, 

em seu Título II, “Dos Direitos Fundamentais”, no artigo 15 do Capítulo II, expressa: 

 

Art. 15 “ A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituição e nas leis.” 

 

As primeiras experiências de vida marcam profundamente a pessoa e, quando positivas, 

tendem a embasar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, cooperação, solidariedade e 

responsabilidade. Essas idéias fortes e as novas concepções sobre a criança e o adolescente 

como cidadãos de direitos orientaram o ECA e tem um papel importante no processo de repensar 

o significado das etapas iniciais da educação infantil.  

Segundo um dos grupos que participou dos encontros regionais promovidos para a 

elaboração do PME: 

 

“No caso da Educação Infantil não ser positiva ela servirá apenas para constar que a criança 

passou pela primeira etapa do ciclo educacional. Se esta educação infantil for amorfa, não 

buscando os objetivos que a ela compete, pode-se prejudicar a vida afetiva e social desta criança 

e até mesmo o futuro adulto e cidadão” 

 

Responsáveis por aquecer os debates e as mobilizações que envolveram amplos segmentos 

sociais – movimentos sociais e entidades de defesa de direitos da criança e da família –, os 

entendimentos sobre a infância expressos no ECA, contribuíram na década de 1990, para definir 

as diretrizes da educação das crianças de zero a seis anos de idade e para que se reconhecesse 

que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, que guarda importância 

essencial para o cumprimento da finalidade maior da educação dos cidadãos.   

 

Na segunda metade da década de noventa, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB n. 9394/96), reconhece isso e, na Seção II, do capítulo II, Artigo 29, o reafirma e amplia:  

 

Artigo 29 – “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

 

Porém, entre a letra da lei e a oferta de serviços, eram necessários, orientações e tempo 

para implementar as novas diretrizes legais por parte dos sistemas estadual e municipal de 

ensino. São essenciais as condições para ir mudando a realidade. Formar professores e 

educadores especialistas na educação das crianças pequenas, promover e facilitar a transição 
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dos equipamentos creches do âmbito da assistência e filantropia social - à qual muitas creches 

se encontravam ( e encontram)  vinculadas - para o espaço da educação pública, seu lócus por 

excelência e investir, principalmente, na construção nos municípios de creches e pré-escolas,  

equipando-os cuidadosamente como unidades educacionais que devem ser geridos pela rede de 

ensino municipal. 

Nessa direção e visando a municipalização do ensino infantil, a Lei Estadual n. 4528/2005, 

estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino no estado do Rio de Janeiro e, 

no Título VII, indica:. 

     

Art. 61 - “O Estado, através das escolas de sua rede pública, deverá, no prazo de três     anos, a 

contar da data de publicação desta Lei, cessar a oferta de Educação Infantil”. 

 

Existem muitos desafios no desenvolvimento da educação infantil no país e     que se 

reproduzem nos contextos estaduais e municipais. 

O atraso escolar de grupos etários mais avançados poderia ser menor se não fosse o fato de 

que no Brasil, ainda, 38,6% das crianças de 4 a 6 anos de idade estão fora da pré-escola (IBGE 

2000). Quando essa média é analisada, levando-se em consideração os grupos de renda familiar 

per capita, observa-se que esse percentual diminui à medida que se caminha para os grupos 

familiares com maior renda per capita. Ou seja, quanto maior o poder aquisitivo das famílias 

brasileiras, mais estas colocam seus filhos de 4 a 6 anos de idade na pré-escola. O percentual 

das crianças fora desse nível de ensino está relacionado também com o nível de instrução da 

mãe, aumentando quando esta não tem instrução ou quando tem apenas um ano de estudo. 

Quando se analisa o dado por raça/etnia, pode se observar mais uma vez que o mesmo esconde 

iniqüidades importantes. As percentagens de inserção na escola das crianças brancas é maior do 

que das negras, o que demonstra um começo de vida desigual enquanto oportunidades e 

inserções entre crianças brancas e negras. Também há injustiças se compararmos crianças de 4 

a 6 anos de idade que não freqüentam a escola por possuir deficiências físicas, principalmente 

crianças com paralisia , falta de algum membro, deficiência mental ou motora, com as crianças 

da mesma idade que não tem deficiências. E ainda, a falta de equidade se constata se 

compararmos a freqüência escolar de crianças de 4 a 6 anos de idade que vivem no meio rural e 

as que vivem em áreas urbanas. Entre as que vivem no meio rural, 56,4% não estão na escola, 

enquanto que entre aquelas que vivem na cidade, 33,4% estão fora da escola. 

“Respeitando e atendendo às características e necessidades de cada comunidade, a Educação 

Infantil tem, como objetivo, a socialização da criança, preservando sua individualidade. Cumpre, 

portanto, um papel socioeducativo próprio e indispensável ao desenvolvimento da criança. Assim 

concebida, a Educação Infantil valoriza as experiências e os conhecimentos que a criança já 

possui e cria as condições para que socialize valores, vivências e representações, elaborando 

identidades étnicas, de gênero e de classe. Nessa linha de reflexão, a Educação Infantil se 

redefine como etapa sistemática do processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, 

buscando ampliar seu universo cultural e torná-la capaz de agir com independência nas mais 

diversas situações. Tal processo ocorre numa dimensão lúdica, que, respeitando o jogo como ―o 

fazer infantil, possibilita a observação da realidade, a elaboração de conceitos, o 

desenvolvimento das linguagens de representação e das noções de estruturas lingüísticas, a 

ampliação de vocabulário, enfim, a construção do conhecimento necessário à compreensão da 

realidade.” (PEE- Rio de Janeiro/2009)  

No Brasil, dos 61 milhões de crianças e adolescentes, 23,1 milhões têm de 0 a 6 anos de 

idade. No município de Paraty (RJ), as aproximações populacionais de 2009, dados do IBGE, 

indicam uma população total de 35.730 habitantes, sendo 4.527, crianças de 0 a 6 anos de 

idade.  Neste grupo 2.464 crianças tem de 0 e 03 anos de idade e 2.063 estão entre  04 e 06 

anos de idade. 

Segundo os dados do MEC/INEP – Censo Escolar 2008, o município conta com uma (1) 

creche municipal (Alzira de Lima Coupê, na Ilha das Cobras) e uma (1) creche privada. Ambos 

os equipamentos se localizam na zona urbana e ofertam ao todo 121 vagas, sendo 79 

municipais. Em termos de serviço municipal, 3,10% do total de 2.464 crianças em idade de 

creche são atendidas. No nível da pré-escola, o município conta com três (3) equipamentos 

estaduais, onze (11) municipais e sete (7) privados, ao todo, 21 pré-escolas funcionam no 

município e 14 destas são de natureza pública governamental. Quanto à sua localização e 

abrangência, dez (10) dos equipamentos estão localizados na zona urbana e onze (11) na zona 

rural. Um total de 1.021 vagas são oferecidas, mas as vagas do poder público (estado e 

município) somam 740, o que significa que 35 % das crianças paratienses em idade pré-escolar 

estão inseridas na escola. A soma das crianças matriculadas em creches e em pré-escolas 
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municipais corresponde a 819  o que representa 18% do total de crianças paratienses de 0 a 6 

anos de idade que estão incluídas no ensino infantil.4  

 

 

Se o atendimento ainda se encontra muito aquém do necessário, existem também problemas 

na infra-estrutura dos poucos estabelecimentos, e questões na formação e qualificação dos 

professores que neles atuam. 

Em Paraty, as preocupações com a Educação Infantil no município registraram-se nos anos 

2005-2007 e podem ser constatadas nos documentos do Fórum DLIS, de 2007, que apontam a 

necessidade de ampliar a oferta de serviços municipais de creches e pré-escolas e propõe para 

tanto, que “se estimulem parcerias (do poder público) com associações para ampliar a oferta de 

serviços de creches e pré-escolas no município”5. 

O município retoma as reflexões sobre as condições de sua educação em 2009, quando da 

realização da I Conferência de Educação de Paraty. A COMUED foi o resultado de um processo de 

discussões que contemplou cinco encontros preparatórios e teve a participação de membros da 

comunidade escolar e da sociedade que se expressaram por meio dos Grupos de Trabalho 

Temáticos (GTs). Cada GT se responsabilizou por ampliar os debates de uma área/segmento 

educacional, agregando novos membros participantes e envolvendo, de maneira democrática, o 

maior número possível de pessoas de modo a levantar e aprofundar propostas para a educação 

no município.  

Nos encontros preparatórios da convenção, o Grupo de Trabalho VIII (GT VIII), discutiu a 

Educação Infantil como parte da Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) e apontou para esse segmento as seguintes questões: 

 

a) a descontinuidade no trabalho pedagógico, conseqüência de interrupções geradas pelas 

mudanças de governo; 

 

b) a falta de equipamentos adequados, em número suficiente  e a carência de recursos 

humanos (professores especializados) para atendimento à educação infantil; 

 

c) as dificuldades em desenvolver o trabalho pedagógico em virtude do número excessivo de 

alunos em sala de aula e de falta de professores-auxiliares; 

 

d) instalações inadequadas para o atendimento à faixa etária (creches e pré-escolas) , 

inadequação de banheiros e falta de espaço recreativo e de brinquedos; 

 

e) instalações inadequadas para o atendimento de crianças com deficiências e  para as faixas 

etárias dessas crianças; 

 

f) mobiliários inadequados para as faixas etárias das crianças; 

 

g) insuficiência de materiais didáticos, pedagógicos e de equipamentos multimídias (TV, DVD, 

computadores, aparelhos de som, máquinas fotográficas); 

 

h) insuficiência na formação continuada de professores e funcionários de apoio; 

 

i) ausência de uniformes que facilitariam a identificação e contribuiriam para a segurança dos 

alunos; 

 

 

Soma-se, a esses apontamentos, o deficiente atendimento municipal a essa faixa etária, 

tendo em vista o baixo número de alunos matriculados nas pré-escolas e na creche municipal. 

Atentamos, também, para a ausência do atendimento municipal para crianças de zero a três 

anos de idade, nas zonas rurais e costeiras, onde inexistem ou são insuficientes as creches e as 

pré-escolas. Ainda que se defenda que as crianças pequenas possam usufruir a convivência 

familiar e o cuidado dos pais, desconsideramos, muitas vezes, as mudanças econômicas que 

ocorreram no país e na da região de Paraty e que alteraram as organizações familiares e 

                                                 
4
 Dados atuais (julho/2010) da Secretaria Municipal de Educação (SME), informam que 792 crianças de 0 a 6 anos de idade 

são atendidas pela rede de Educação Infantil do Município 
5
 In: documento citado na nota de rodapé n. 1, desta Minuta. 
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comunitárias não permitindo que os responsáveis zelem pelo desenvolvimento das crianças até 3 

anos. Os pais, ou responsáveis, em sua maioria, são os que respondem (quando a família é 

constituída por dois responsáveis) pela renda da família o que implica que as crianças pequenas 

ficam geralmente sob cuidados de irmãos mais velhos ou de pessoas adultas que, muitas vezes 

não são da família e são pagas para cuidá-las, nem sempre tendo as condições para isso. Os 

equipamentos creche e pré-escola devem ser serviços públicos oferecidos na cidade como 

suportes do poder público às famílias que os escolham em virtude de suas necessidades de não 

poderem por si supri-las. Os programas de Desenvolvimento Infantil desenvolvidos em creches e 

em pré-escolas são importantes porque beneficiam as crianças pobres mais do que as crianças 

de classes socioeconômicas altas, em termos do desenvolvimento cognitivo, socioemocional e de 

linguagem. 

Educadores, pais, e cidadãos que discutiram o tema Educação Infantil nos diversos encontros 

regionais de reflexão sobre o PME, ocorridos na cidade, expressam, com suas palavras as 

compreensões acima:  

“No caso das crianças pequenas, a escola assume um pouco o papel da família, propiciando 

às crianças condições de acolhimento, proteção e segurança”; 

 

“Deve ser um espaço onde se privilegie o lúdico e o brincar e onde se resgatem as 

brincadeiras tradicionais” 

 

“ A Educação Infantil não é acessível a todos, principalmente nas zonas rural e costeira”; 

 

“Ainda que seja de importância fundamental, esta etapa da formação educacional das 

pessoas é a menos valorizada em nosso país e os seus professores e educadores tem má 

formação profissional”; 

 

“Deve-se integrar a família à escola, para mostrar a importância da educação infantil. As 

escolas devem abrir as portas para (exercitar) o diálogo com as famílias e a comunidade” 

 

 Segundo o documento-final da I COMUED: 

1) Os entes federados, em regime de colaboração, devem priorizar e viabilizar a construção de 

creches e ampliar a oferta do ensino infantil, nas áreas urbanas, rurais e nas comunidades 

costeiras e de difícil acesso. A execução dessa política deve ser de responsabilidade dos 

municípios, com financiamento da União e dos Estados. 

 

2) Os estabelecimentos educacionais (Creches e Pré-escolas) devem ter suas instalações e seus 

equipamentos adequados às normas técnicas internacionais, que garantam acessibilidade e 

inclusão às crianças com deficiências; 

 

3) Os veículos que fazem o transporte dos escolares devem ser adaptados segundo as normas 

internacionais para acessibilidade das crianças com deficiências; 

 

4) Na Educação Infantil, deve haver garantia de um número máximo de alunos por turma e 

professor, segundo as faixas etárias: 

 

 Zero a três anos de idade, a turma deve ter, no máximo, oito (08) crianças para um 

(01) professor, com dois (02) professores auxiliares ou mediadores; 

 Três a quatro anos de idade, a turma deve ter até quinze (15) crianças para um (01) 

professor, com dois (02) professores auxiliares ou mediadores; 

 Quatro a cinco anos de idade, a turma deve ter até vinte (20) crianças para um (01) 

professor, com um (01) professor auxiliar; 

 Nos anos iniciais do Fundamental (1. e 2. anos), a turma deve ter até vinte (20) 

alunos para um (01) professor. 

 

Esta definição deve dar base ao cálculo para a contratação de professores e para a realização 

de concursos. 

 

5) Melhorias na qualidade do Ensino Infantil do município, investindo na formação continuada e 

na qualificação dos professores e educadores.  
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A Educação Infantil no município de Paraty, a partir do plano de trabalho proposto para a 

elaboração do PME, foi discutida nos encontros regionais dos pólos: Pantanal, Mangueira, Taquari 

e Escolas Rurais e envolveu um grupo de cinqüenta e cinco (55) pessoas, professores, 

educadores, pais, alunos e representantes de movimentos e organizações da cidade6. A seguir, 

apresentamos a relação de participantes que discutiram o Eixo Educação Infantil: 

Iracema de Paula Greff, Rosânia Roda da Silva, Neide Rodrigues Alves Torres, Adenilson Ribeiro da 

Conceição, Mariselena de Oliveira Machado, Maria Inês dos Reis, Ângela Cristina Zelbino da Silva, 

Marcelita S. C. da Conceição, Mônica C. O. Gama, Jéssica R. Pacheco, Cristina S. Rangel, Ruth H. 

Yamada, Daiana de Araújo Martins, Vilma Alves Ferreira, Telma Aparecida Ribeiro de Castro, Simone 

de Castro Rosa, Maria Tereza S. M. N. Santana, Larissa Alvarenga dos S. Conceição, Sonia de Jesus 

S. Ribeiro, Maribel Reis de Paula, Maria Olga do Nascimento, Maria Amélia Lino Calixto, Madalena 

Camilo de Souza, Maria Benedita de G. Moura, Naikuimara Taufener, Silvia Pinto Nascimento, Maria 

Aparecida R. A. de Vasconcellos, Zilandra Oliveira dos Santos, Mônica dos R. de Siqueira, Cíntia 

Martins da C. Castro, Marineli M. Viana, Laís Rodrigues dos Santos, Flávia Souza dos S. Gomes, 

Thalita do Nascimento Cabral, Rosangela Carvalho dos Santos, Lúcia Claudia dos Santos, Carmem 

Lúcia de Souza Santana, Adriana Alvarenga Alves, Leila Vieira Pascoal, Gisele Moreira Feliciano, 

Priscila Elaine da Silva Gama Vidal, Ana Paula Silva, Maria T. Corrêa, Sheilla O. Alves, Gabriela C. 

Gomes, Samuel M. Elesbão, Marjhorie Gomes Q. Lima, Hélio R. de Oliveira, Jaqueline T. Bueno, 

Gabriela M. Assunção, Gabriela P. Rosa, Themis C. da Silva, Fabíola Melo M. Guadix, Rosane C. M. 

Borges 

Os presentes foram convidados a debater a educação infantil no município a partir de alguns 

documentos: Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Quadro elaborado pelo GT 

Educação infantil (I COMUED). A seguir apresentamos a sistematização das discussões.7. 

 

1.2 Diretrizes  

 

“Respeitando e atendendo às características e necessidades de cada comunidade, a Educação 

Infantil tem, como objetivo, a socialização da criança, preservando sua individualidade. Cumpre, 

portanto, um papel socioeducativo próprio e indispensável ao desenvolvimento da criança. Assim 

concebida, a Educação Infantil valoriza as experiências e os conhecimentos que a criança já 

possui e cria as condições para que socialize valores, vivências e representações, elaborando 

identidades étnicas, de gênero e de classe. Nessa linha de reflexão, a Educação Infantil se 

redefine como etapa sistemática do processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, 

buscando ampliar seu universo cultural e torná-la capaz de agir com independência nas mais 

diversas situações. Tal processo ocorre numa dimensão lúdica, que, respeitando o jogo como ―o 

fazer infantil, possibilita a observação da realidade, a elaboração de conceitos, o 

desenvolvimento das linguagens de representação e das noções de estruturas lingüísticas, a 

ampliação de vocabulário, enfim, a construção do conhecimento necessário à compreensão da 

realidade.” (PEE- Rio de Janeiro/2009)  

 

Tendo como norte o princípio da importância de estabelecer parâmetros adequados à educação 

infantil, as discussões sobre o atendimento no município de Paraty para a faixa etária de zero a 

seis anos de idade apontaram as seguintes eixos: 

 

1) Formação adequada e qualificação dos educadores responsáveis pela educação infantil; 

 

2) Realização de concurso público para professores e educadores  

 

3) Expansão do número de vagas ofertadas no município, com a construção de equipamentos e 

unidades escolares – creches e pré-escolas; 

 

4) O Plano Nacional de Educação (PNE) determina que a oferta pública de Educação Infantil 

priorize as famílias de menor renda e que os equipamentos creches e pré-escolas, 

preferencialmente, estejam situados nas áreas de maior necessidade e demanda e cubram o 

território do município, inclusive as regiões rurais, costeiras e insulares; 

                                                 
6
 Os relatórios  das discussões dos  Polos Regionais , se encontram em anexo  na parte final deste documento. 

7
 Em anexo, no final deste documento,  está o  Quadro  GT Educação Infantil que apresenta as conclusões  

da I COMUED (2009) sobre esta temática. 
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5) As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão pautar-se pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 

1.3 Objetivos e metas   

 

1) Os equipamentos que hoje oferecem educação infantil no município deverão ser adequados às 

necessidades educacionais, físicas e psíquicas das crianças de zero a seis anos de idade. 

 

2)    Realizar, no prazo de um (01) ano, a partir da publicação deste Plano,  a realização de 

concurso público específico para educação infantil (professores, auxiliares), bem como 

coordenadores e orientadores pedagógicos capacitados para atuar nesta área. 

3)      Realizar, a partir da publicação deste Plano, concurso público para contratação de equipe de 

profissionais de serviços de manutenção das UEs ; 

4)  Realizar, no prazo de um ano (01), da publicação deste Plano, concurso público para 

professores com especialização em educação especial; 

5) Garantir professores com formação de nível superior, quando possível. Com formação 

integral que priorize artes e desenvolvimento físico; 

6) Os auxiliares e mediadores devem ter a mesma formação que o professor, no plano ideal; 

7) Assegurar, no prazo de dois anos (2), da publicação deste Plano, a Construção e adequação 

das UEs existentes, com pisos antiderrapantes inclusive nas áreas externas, paredes revestidas e 

áreas externas cobertas; 

8) Garantir, no espaço de cinco anos (05) da publicação deste Plano, a construção de quinze  

(15 ) creches e dez (10 ) pré-escolas no município, começando pelas áreas consideradas prioritárias 

e naquelas onde a comunidade as esteja demandando; 

9) Assegurar que, progressivamente e no prazo de até dez anos (10) , a partir da publicação 

deste Plano, a Educação Infantil seja ofertada em  todas as escolas rurais e costeiras do município; 

10)  Garantir que, no espaço de dois (02) anos, a partir da publicação deste Plano, nas escolas 

das regiões costeiras ( Praia do Sono, Ponta Negra, Pouso da Cajaíba, Calhaos, Mamanguá, Paraty 

Mirym e Ponta Grossa) se trabalhem conteúdos de uma educação diferenciada que permita a 

preservação da linguagem, da cultura e dos hábitos caiçaras, garantindo sua perpetuação. Esses 

conteúdos, integrados à educação das crianças,  podem ser trabalhados, de maneira transversal aos 

temas curriculares a serem trabalhados com as crianças,  adequado-os às idades e aos interesses 

das mesmas 8;  

11) Assegurar, que, progressivamente, no espaço de cinco (5) anos a partir da publicação deste 

Plano, se instalem Bibliotecas equipadas em todas as escolas do município e permaneça a “Hora da 

Leitura,  

12) Estimular e Garantir, no prazo de dois (02) anos da publicação deste Plano, que todas a 

escolas de Educação Infantil, integrem em seus currículos o desenvolvimento de  atividades 

educacionais e culturais com as crianças no meio externo à escola (o pátio, a quadra, os espaços da 

cidade, as praias, a floresta, os rios), permitindo às crianças pequenas vivenciarem, conhecerem e 

respeitarem  o meio em que vivem e contribuindo para desenvolver valores importantes à sua 

formação como indivíduos e cidadãos. 

13) Favorecer, no prazo de dois (02) anos a partir da publicação deste Plano, a Criação de salas 

de recursos em todas as escolas; 

14) Promover, progressivamente, o uso de uniformes em toda a rede de educação infantil; 

15) Instituir, nas UEs, no prazo de dois (02) anos, a partir da publicação deste Plano,  um 

programa de alimentação adequada e balanceada, com acompanhamento de nutricionistas; 

16) Garantir, no prazo de um (01) ano da publicação deste Plano, um  sistema de manutenção 

contínua em todas as UEs; 

17) Equipar todas as UEs com brinquedos e recursos pedagógicos, aparelhos de TV, DVD e 

recurso tecnológicos. Os recursos tecnológicos devem estar ao alcance dos professores e estes não 

devem incentivar nas crianças o  hábito de ver tevê; 

18) Ampliar o número de UEs ( Creches e Pré-escolas) com número de alunos adequados por 

sala. Utilizar a referência decidida na COMUED/2009: número de alunos por professor, levando em 

consideração a idade das crianças; 

19) Realizar parcerias com a rede privada ( poder público/rede privada), para em um primeiro 

momento, conseguir atender um número maior de alunos; 

                                                 
8
 Ver a Carta das Comunidades Caiçaras, que se encontra em anexo, no final deste documento. 
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20) Realização de concursos público para seleção de profissionais de diversas áreas: assistentes 

sociais, fonoaudiólogos/as, psicólogos/as e pedagogos/as; para a montagem de equipes 

interdisciplinares que dêem apoio às escolas; 

21) Criação de um grupo de profissionais especializados em diversas áreas que possam 

identificar precocemente as dificuldades de desenvolvimento e aprendizagem nas crianças; 

22) Desenvolver processos constantes de formação continuada dos professores, auxiliares, 

educadores e funcionários ( não docentes) das UEs 

23) Desenvolver formação continuada para os professores que lidam com educação especial 

(crianças com deficiências) 

24) 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 as famílias; 

25) Valorização adequada à educação infantil, por parte do poder público e da família dos alunos, 

dando sua devida importância à formação dos mesmos. 

 

2. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

 
2.1. Elementos de Diagnóstico – a educação fundamental no município 

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

compreendendo 9 anos de formação. 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 o art. 11, os Municípios incumbir-se-ão de: 

        I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

        II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

        III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

        IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

        V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Os 

Estados e o Distrito Federal, atuarão no Ensino Fundamental e Médio e, ao serem ambas as 

instâncias responsáveis por esse nível de ensino9, 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 - importante salientar que o município de Paraty atende o ensino de 9 anos desde 

2006. 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. Segundo dados do 
INEP/Censo escolar 2008, o município de Paraty possui: 

Etapas educacionais oferecidas pelas escolas por dependência administrativa 

Ensino regular Dependência administrativa Total 

Estadual Municipal Privada 

                                                 
9 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) 
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Educação infantil- creche 0 1 1 2 

Educação infantil – pré-escola 3 11 7 21 

Ensino fundamental – 8 anos 2 0 0 2 

Ensino fundamental – 9 anos 4 30 7 41 

Ensino médio - médio 3 0 4 7 

Ensino médio - integrado 0 0 0 0 

Ensino médio – normal/magistério 1 0 0 1 

Ensino médio – ensino profissional 0 0 1 1 

De acordo com os dados, os anos iniciais/primeiro segmento, de 1º ao 5º ano, em âmbito 

estadual, compreendem 867 matrículas; em âmbito municipal, 3.318 matrículas; e 567 matrículas 

em escolas privadas, gerando um total de 4.752 matrículas. Em relação a matrículas no segundo 

segmento, são 1.546 matrículas identificadas em escolas estaduais; 1.075 em escolas municipais e 
358 matrículas em escolas privadas, em um total de 2.979 matrículas. 

Do ponto de vista de nº de vagas/matrículas oferecidas no município, a partir dos dados do 

INEP/Censo escolar 2008, pode-se inferir que a população de 05 a 14 anos de idade (6.668 – 

estimativa em 2009) está sendo atendida. Contudo, as aproximações realizadas entre a estimativa 

populacional e as matrículas efetivadas exigem um olhar pormenorizado. O município de Paraty 

possui uma configuração geográfica que indica o atendimento específico e diferenciado à população 

que habita zonas costeiras e ilhas. Pontuam-se essas considerações a partir da constante 

reivindicação de ilhéus e moradores da zona costeira quanto ao atendimento para o segundo 

segmento. Estima-se a população paratiense em 35.730 habitantes, sendo que aproximadamente 

49% dessa encontram-se na zona rural ou costeira.  

De acordo com o documento “Carta das comunidades caiçaras”, datado de 30 de setembro 

de 2010, as comunidades caiçaras da Praia do Sono, Ponta Negra, Pouso da Cajaíba, Calhaos, 

Mamanguá, Paraty Mirim e Ponta Grossa, apontam que “atualmente as escolas das comunidades 

caiçaras atendem da 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Faz-se necessário assegurar a 

continuidade de estudos para os alunos do 5º ao 9º ano”. Embora o documento não apresente o 

número de crianças que são prejudicadas pela ausência de unidades escolares próximas que 

atendam ao segundo segmento, considera-se de extrema importância que a continuidade na vida 

acadêmica seja garantida pelo município, respeitando o que preconiza a LDB, e adequando-se à 

proximidade requerida pela população.  

Quanto às questões estruturais de atendimento do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, 

Paraty enfrenta inúmeros desafios. Segundo diagnóstico realizado pelo Grupo de Trabalho 

“Estruturação da Educação na Zona rural e costeira”, por ocasião dos trabalhos para a I COMEUD, os 

espaços físicos, os equipamentos disponíveis e sua manutenção não estão atendendo as 
necessidades educacionais. O Grupo de Trabalho identificou: 

a) unidades educacionais sem manutenção (prédio, instalações elétricas – com o agravante 

da falta de manutenção de áreas atendidas por fontes alternativas de energia, insuficiência 
do tratamento de água e esgoto); 

b) ineficiência e insuficiência do transporte marítimo, desarticulando a organização e o 

funcionamento das escolas da costeira, abarcando a dificuldade de acesso das equipes de 
apoio pedagógico; 

c) ausência de profissionais para atuação nas unidades; 

d) carência de materiais e equipamentos tecnológicos, bem como de materiais/recursos 
pedagógicos; 

e) ausência de equipes de saúde multiprofissional para diagnóstico e tratamento de alunos; 

f) inexistência de espaço específico, na cidade, para reuniões e encontros entre professores. 

Os apontamentos realizados por esse grupo podem ser balizados pelos dados gerados pelo 
INEP/Censo escolar 2008: 
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Água consumida pelos alunos nas escolas por dependência administrativa 

1 0 0

5 32 7

Não f iltrada

Filtrada

Água consumida
pelos alunos

Estadual Municipal Priv ada

Dependência Administrativa

 
 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 Dependência Administrativa 

  Estadual Municipal Privada 

Abastecimento 

de água 

Somente por Rede Pública 4 12 7 

  Somente por Poço 

Artesiano 

0 1 0 

  Somente por 

Cacimba/Cisterna/Poço 

0 1 0 

  Somente por 

Fonte/Rio/Igarapé/ 

Riacho/Córrego 

1 18 0 

  Por Poço Artesiano e por 

Fonte/Rio/Igarapé/ 

Riacho/Córrego 

1 0 0 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

 

 

Localização 

  Urbana Rural 

Abastecimento 

de água 

Somente por Rede 

Pública 

16 7 

  Somente por Poço 

Artesiano 

0 1 

  Somente por 

Cacimba/Cisterna/P

oço 

0 1 

  Somente por 

Fonte/Rio/Igarapé/ 

Riacho/Córrego 

0 19 

  Por Poço Artesiano e 

por 

Fonte/Rio/Igarapé/ 

Riacho/Córrego 

0 1 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

A partir dos dados das escolas que compõem a rede municipal de educação de Paraty, 

percebemos que pela localização das unidades, em sua maioria de zona rural e costeira, o 

abastecimento de água se dá por fonte, rio, igarapé, riacho ou córrego, atendimento característico 

em virtude da localidade. Entretanto, não há dados sobre a qualidade da água fornecida aos alunos, 

e de acordo com o diagnóstico realizado pelo Grupo de Trabalho “Estruturação das zonas rurais e 

costeiras”, a manutenção do abastecimento não atende às exigências cotidianas das escolas. 

ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
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5 24 7

0 0 0

1 8 0

Rede pública

Gerador

Energia alternativa

Abastecimento
de energia

Estadual Municipal Priv ada

Dependência Administrativ a

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

Tendo em vista as características das escolas municipais, localizadas em áreas não 

atendidas pela rede pública, as 8 escolas que exigem, para o seu funcionamento, o 

abastecimento por meio de energia alternativa, carecem de atendimento contínuo e 

manutenção de equipamentos. 

ESGOTO SANITÁRIO NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

1 0 2

5 31 4

0 1 1

Apenas Rede Pública

Apenas Fossa

Rede Pública e Fossa

Esgoto
Sanitário

Estadual Municipal Priv ada

Dependência Administrativa

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

ESGOTO SANITÁRIO NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

3 0

11 29

2 0

Apenas Rede Pública

Apenas Fossa

Rede Pública e Fossa

Esgoto
Sanitário

Urbana Rural

Localização

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

DESTINAÇÃO DO LIXO NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Destinação do lixo Dependência Administrativa 

  Estadual Municipal Privada 

Coleta periódica  5 23 7 

Queima  2 7 0 

Joga em outra 

área 

 
0 3 0 

Recicla  2 2 0 

Enterra  0 1 0 

Outros  0 1 0 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

DESTINAÇÃO DO LIXO NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

Destinação do lixo Localização 

  Urbana Rural 

Coleta periódica  16 19 

Queima  0 9 

Joga em outra 

área 

 
0 3 

Recicla  1 3 

Enterra  0 1 

Outros  0 1 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 
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A maioria das escolas (44 unidades) – estaduais, municipais ou privadas – utiliza-se de fossa. 

Realidade de Paraty, o saneamento básico está muito aquém do exigido para um bom atendimento 

das necessidades básicas dos cidadãos. 

Problema grave, que afeta também diretamente as escolas do município refere-se à 

destinação do lixo. Observa-se que 9 escolas municipais, localizadas na área rural, queimam os seus 

resíduos, 1 escola enterra apenas 3 escolas reciclam. 

 

 

DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Estadual    

(6 Escolas)

Municipal             

(32 Escolas)

Privada             

(7 Escolas)

Sanitário dentro do prédio 5 32 7 44

Cozinha 6 29 5 40

Biblioteca/Sala de leitura 3 9 7 19

Diretoria 3 7 7 17

Sala de professores 3 5 6 14

Laboratório de informática 3 3 6 12

Quadra de esportes 3 2 6 11

Parque infantil 0 3 7 10

Laboratório de ciências 3 0 3 6

Sanitário fora do prédio 3 1 2 6
Sala de recursos para atendimento 

educacional 0 1 3 4
Sanitário adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida 0 0 1 1
Dependências e vias adequadas a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida 0 1 0 1

TOTAL          

(45 Escolas)

 Dependências existentes na Escola

Dependência Administrativa

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

A ausência de espaços adequados para as atividades de diversos níveis se faz sentir pelos dados: 

 

a) do total de 45 escolas (municipais, estaduais e privadas), apenas 1 escola possui dependências e 

vias adequadas para atendimento a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; 

b) do total de 45 escolas (municipais, estaduais e privadas), apenas 4 escolas possuem sala de 

recursos; 

c) do total de 45 escolas, apenas 6 possuem laboratório de ciências; 

d) do total de 45 escolas, apenas 10 possuem parque infantil; 

e) do total de 45 escolas, apenas 11 possuem quadra de esportes; 

f) do total de 45 escolas, apenas 12 possuem laboratório de informática, sendo que somente 3 

escolas da zona rural possuem laboratório; 

g) do total de 45 escolas, 14 possuem sala de professores, o que corresponde a 31% das escolas; 

h) do total de 45 escolas, 19 possuem diretoria; 

i) do total de 45 escolas, 19 escolas possuem biblioteca ou sala de leitura, o que corresponde a 42% 

das unidades; 

j) do total de 45 escolas, 40 possuem cozinha; 

k) do total de 45 escolas, 44 possuem sanitário dentro do prédio. 

Equipamentos existentes nas escolas por dependência administrativa 
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Estadual    

(6 Escolas)

Municipal             

(32 Escolas)

Privada             

(7 Escolas)

Aparelho de televisão 4 26 7 37

DVD 3 17 7 27

Impressora 4 7 7 18

Videocassete 3 9 5 17

Antena parabólica 3 12 1 16

Retroprojetor 3 6 6 15

Copiadora 3 1 7 11

Impressora Braille 0 0 0 0

Dependência Administrativa

TOTAL          

(45 Escolas)

 Equipamentos 

existentes nas Escolas

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

Urbana         

(16 Escolas)

Rural              

(29 Escolas)

Aparelho de televisão 16 21 37

DVD 16 11 27

Impressora 14 4 18

Videocassete 13 4 17

Antena parabólica 6 10 16

Retroprojetor 12 3 15

Copiadora 10 1 11

Impressora Braille 0 0 0

Localização

TOTAL                 

(45 Escolas)

 Equipamentos 

existentes nas Escolas

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

Quantidade de computadores na escola por dependência administrativa 

2 20 0 22

1 5 0 6

0 4 2 6

0 2 0 2

3 1 3 7

0 0 2 2

Nenhum

Um

De 2 a 5

De 6 a 10

De 11 a 20

Mais de 20

Quantidade de
computadores na
escola

Estadual Municipal Priv ada Total

Dependência Administrat iv a

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

QUANTIDADE DE COMPUTADORES NA ESCOLA POR LOCALIZAÇÃO 

0 22 22

3 3 6

5 1 6

0 2 2

6 1 7

2 0 2

Nenhum

Um

De 2 a 5

De 6 a 10

De 11 a 20

Mais de 20

Quantidade de
computadores na
escola

Urbana Rural Total

Localização

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

A partir dos dados, pode-se perceber a precariedade na oferta de equipamentos para as 

atividades cotidianas das escolas, a partir da exigência contemporânea de utilização de 
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equipamentos como computadores, vídeos/DVDs, copiadoras. O acesso à internet, requerida pela 

sua possibilidade pedagógica, está disponível em 30 escolas (do total de 45 escolas). Entretanto, 

apenas 13 escolas municipais oferecem o serviço, sendo que a zona rural é prejudicada pelo 

atendimento insuficiente (de 29 escolas, apenas 9 possuem o serviço). 

 

ACESSO À INTERNET NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Estadual    

(6 Escolas)

Municipal             

(32 Escolas)

Privada             

(7 Escolas)

Acesso à Internet 3 9 7 19

Internet Banda Larga 3 4 4 11

Dependência Administrativa

TOTAL          

(45 Escolas)

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

ACESSO À INTERNET NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

Urbana         

(16 Escolas)

Rural              

(29 Escolas)

Acesso à Internet 13 6 19

Internet Banda Larga 8 3 11

Localização

TOTAL                 

(45 Escolas)

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

ESCOLAS QUE OFERECEM ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

0 0 5 5

6 32 2 40

Não oferece

Oferece

Alimentação escolar
para os alunos

Estadual Municipal Priv ada Total

Dependência Administrat iv a

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

A merenda, obrigatória nas escolas públicas, é ofertada por 38 escolas públicas e 2 privadas. 

Não há dados, entretanto, da qualidade da alimentação, tendo em vista os valores nutricionais 

exigidos. 

 

Escolas que oferecem atividade complementar por dependência administrativa 

6 32 7 45

0 0 0 0

0 0 0 0

Não oferece

Não exclusivamente

Exclusivamente

At iv idade
Complementar

Estadual Municipal Priv ada Total

Dependência Administrat iv a

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

Não há registros de atividades complementares nas escolas de Paraty. 

Os dados apresentados apontam a insuficiência de condições para o trabalho adequado e 

esperado no atendimento à educação fundamental.  

A educação fundamental em Paraty também possui o desafio de melhorar os índices de 

desenvolvimento da educação básica– IDEB. Segundo dados do INEP, a rede pública do município, 

no que se refere ao atendimento da 8ª série/9ºano em 2009, alcançou o índice de 3.9, quando a 

meta projetada indicava 4.1. O IDEB projetado para o primeiro segmento, 4.8, no mesmo ano, tinha 

como meta o índice 4.5. 

Observa-se que, em se tratando da rede de ensino municipal, o IDEB observado em 2009 foi 

de 4.5, quando a projeção era de 4.2. Para o segundo segmento, o IDEB projetado em 2009 estava 

em 4.2, mas o observado foi de 3.9. 
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Infere-se, portanto, a urgência na melhoria de atendimento aos alunos, principalmente, no 

segundo segmento da educação fundamental. 

O tema no município de Paraty, a partir do plano de trabalho proposto para a elaboração do 

PME, foi discutido nos encontros regionais dos pólos: Pantanal, Mangueira, Taquari, Escolas 

Rurais e Escolas da Costeira, e envolveu um grupo de cinqüenta e cinco (59) pessoas, 

professores, educadores, pais, alunos e representantes de movimentos e organizações da cidade10. 

A seguir, apresentamos a relação de participantes que discutiram o Eixo Educação Fundamental a 

fim de contribuir para a definição de suas diretrizes, objetivos e metas:  

 

Diogo Silvestre de Souza, Julio Cesar, Vânia Maria Vidal Resende, Elcio Gonçalves, Adriana Andrade 

da Cunha, Elenildes M. Reis, Tereza R. Pontes, Edvilson Oliveira Neto, Valdirene Oliveira Neto, Erica 

Vilella, Miriam de Oliveira, Tatiane Araújo, Daniela Alvarenga, Ana Paula de Jesus, Virgínia Bacelar, 

Monique S. Tavares, Jéssica Martins, Bárbara Sena, Caroline Silva, Samara Jacinto, Yasmin Chang, 

Aparecida Maria do Nascimento, Paula Gama de Oliveira, Josiane Barbosa de Melo, Rosângela 

Pacheco Dutra, Leonardo Campos, Luis Paulo Albino, Catarina Alvarenga, Andréa Oliveira, Rosa 

Maria Bento, Ana Cristina Torres, Tatiana Vidal Vaz, Márcia, Marli, Valéria Oliveira Netto, Janet, 

Elisabeth da Silva, Marcela Pereira de Jesus, Dalila Alcântara, Cláudia da Guarda, Ana Silva, Vânia 

Oliveira, Maria Gama, Lucia Gama, Vanda Brasil, Célia Rodrigues, Cirlene Rosa de Carvalho, Dinéia 

Mariano, Ingrid Conceição Sobrinho, Ariel Máximo, Ivani Lopes, Miriam de Jesus, Delma de Oliveira, 

Lissandra Lourenço, Maria Aparecida do Rosário, Francisco Xavier Sobrinho, Jardson Santos, Cenira 

Lopes Martins, Vanessa Freire Silva, Denise Saar. 
 

1.2 Diretrizes 

Segundo o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro, “rigorosamente, a organização da 

oferta de ensino fundamental deve ter, como diretrizes, o que vem prescrito nas determinações 

legais, fruto de lutas e de conquistas sociais. Assim, para garantir o que consideramos não só 

um direito básico de cidadania, mas também uma condição para o desenvolvimento do país, a 

efetiva universalização da oferta de qualidade, com a inclusão de todas as crianças e jovens de 6 

a 14 anos nos sistemas de ensino, deve ser a matriz diretiva de qualquer plano voltado para a 

educação básica. É preciso reafirmar, ressaltando a necessária indissociabilidade entre acesso, 

permanência e qualidade da educação a ser universalizada. (...) Dentro daquela 

indissociabilidade necessária, a qualidade do ensino, hoje, mais que em qualquer outro 

momento, requer a ampliação da jornada escolar para o turno integral, abrangendo um período 

de pelo menos sete horas diárias, no primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental, o 

que possibilitaria o desenvolvimento de diversas atividades complementares, como por exemplo, 

a prática de esportes e de atividades artísticas”.  

Tendo como parâmetro as diretrizes propostas pelo Plano Estadual de Educação, o município 

de Paraty volta-se para suas características, que implicam em um olhar diferenciado para as 

escolas situadas na zona rural e costeira. De acordo com os participantes do Grupo de Trabalho 

“Estruturação da educação nas Zonas rurais e costeiras”, grupo que contou com a participação 

de educadores e profissionais da educação em 2009 para a realização da I Conferência Municipal 

de Educação “É fundamental que se pense nas condições de trabalho e educação que são 

oferecidas nas escolas de zona rural, pois é certo que o desejo de uma educação de qualidade 

existe, mas temos muito o que fazer para chegarmos a excelência. O mundo atual impõe a 

educadores, crianças e jovens a tarefa de absorver as novas tecnologias, sem as quais qualquer 

atividade profissional e até mesmo a vida cotidiana se tornarão inviáveis. As perspectivas que se 

abrem nos mais diversos campos do saber implicam um modelo educacional permanentemente 

aberto ao novo, ao dinâmico, ao interativo, atento a uma realidade que se transforma a cada 

momento. Formar o indivíduo para um mundo globalizado e para os seus novos parâmetros 

envolve a capacidade de utilização dos recursos infindáveis da informática, da computação e 

outros , que acenam para uma revolução cultural. A absorção do novo, contudo, não pode 

prescindir de uma sólida formação, de uma compreensão lúcida das novas realidades e do 

domínio de equipamentos básicos para a vida: a competência lingüística, o raciocínio lógico e 

matemático, a iniciação científica, a consciência do meio ambiente, a visão histórica, a 

experiência artística, a formação ética e a construção da cidadania, além do domínio de recursos 

tecnológicos, passaporte necessário para o mundo futuro”. Dessa forma, para se pensar o ensino 

                                                 
10

 Os relatórios  das discussões dos  Polos Regionais , se encontram em anexo  na parte final deste documento. 
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na educação fundamental é imprescindível assegurar mecanismos e instrumentos que 

concretizem sua qualidade, implicando na disponibilidade de recursos tecnológicos, materiais e 

humanos e adequá-los às necessidades das unidades escolares e dos profissionais que nela 
atuam.  

Em consideração às especificidades de Paraty, o conhecimento tradicional das comunidades 

caiçaras, quilombolas e indígenas deverá ser reconhecido e valorizado pelo currículo escolar, em 

toda a rede municipal. De acordo com a lei municipal nº 1115/99, em seu artigo 1º: “em 

consonância com o art. 26 da Lei 9.394/96 (LDB), fica o poder público municipal obrigado a 

incluir, em pelo menos um bimestre, nas disciplinas: história, geografia e artes, do ensino 

fundamental das escolas municipais de Paraty, conteúdos referentes à história paratiense”, no 

artigo 2º: “os conteúdos a que se refere o artigo anterior abrangerão os seguintes aspectos: 

história, tradição, cultura, etnia, economia, patrimônio histórico, riquezas naturais importância 

nos contextos históricos fluminense e do Brasil”. A lei indica, ainda, a necessária parceria por 

meio de convênios com instituições (Casa da Cultura, IPHAN, universidades, biblioteca municipal 

entre outros), para qualificação dos profissionais com vistas aos temas tratados. É sabida a 

importância da memória dessas comunidades como ferramenta de resistência às transformações 

decorrentes de um desenvolvimento, não raro, sem planejamento. Em que pese, portanto, a 

imensa contribuição das comunidades tradicionais na formação cultural, social e econômica do 

município, os saberes tradicionais deverão fazer parte do currículo não apenas a partir de um 

destaque na carga horária, como faz supor a lei municipal, mas como provocador de um 

currículo diferenciado, que leve em consideração as demandas específicas das unidades 

escolares e de suas comunidades. Para tanto, à comunidade deverá ser garantida a participação 

em conselhos escolares ou instâncias de gestão similares, visando à construção coletiva dos 

projetos político-pedagógicos das escolas. Dessa forma, pretende-se que a relação 

família/escola, tão almejada para a construção de uma educação de qualidade, seja garantida 

oficialmente pelo instrumento participativo.  

Elemento essencial para se pensar a educação no município, e o ensino fundamental em 

específico, programas sobre educação ambiental e desenvolvimento sustentável deverão ser 

contemplados pela rotina escolar. 

Todas essas diretrizes somente poderão ser atendidas se os espaços e equipamentos 

escolares adequarem-se às necessidades dos alunos e professores. As condições mínimas de 

atuação, como materiais didáticos e mobiliários adequados, bem como estrutura física eficiente 

para o atendimento ao aluno e professor, deverão ser atendidas.  

A secretaria municipal de educação deverá fornecer condições para o atendimento de 

professores e profissionais da educação no que se refere: às condições de trabalho (assistência 

pedagógica e ambiente de trabalho) e qualificação das unidades escolares municipais. 

A educação fundamental precisa, também, ter um olhar cuidadoso quanto ao atendimento de 

alunos com necessidades especiais. Para tanto, deve disponibilizar uma equipe multiprofissional 

que atenda às necessidades dos alunos e professores, orientando-os quanto ao melhor 

encaminhamento para as situações de cada aluno, bem como adequar as instalações das escolas 

para promover a acessibilidade dos alunos. 

Somam-se a esses diretrizes, a efetivação das leis municipais: 

a) 1.254/2001 – que inclui nas escolas municipais a educação musical; 

b) 1.295/2002 – que autoriza a inclusão de programas, nas escolas municipais, de 

prevenção ao uso de drogas; 

c) 1.478/2005 – que autoriza o poder executivo a criar o programa Saúde nas Escolas, 

objetivando a promoção da qualidade da saúde do estudante. 

 

Em 2010, instituiu-se a hora/aula de leitura, a partir da resolução 004/2009. A hora aula já 

está em vigor e os educadores do município, desejosos de consolidá-la e visando a 

construção futura de um plano municipal de livro e leitura, elaboraram as seguintes 

diretrizes:  

 

Garantir que haja acervo de boa qualidade disponível em todas as escolas. 

• Garantir que o tempo da hora/aula seja utilizado com leitura de literatura e mediação de 

leitura, sem que haja cobranças de qualquer natureza ou resultados medidos 

quantitativamente através de notas, conceitos ou qualquer tipo de pontuação. 

• Que o tempo da hora/aula seja distribuído de maneira adequada, fazendo relação entre o 

tempo, a idade dos educandos e o interesse despertado pela mediação, contanto que haja 
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um tempo semanal utilizado efetivamente com a finalidade de leitura de literatura ou 

mediação de leitura. 

• Promover a hora de leitura em espaços diferentes, conforme o planejamento organizado pelo 

educador. 

• Promover a instalação de bibliotecas em todas as escolas.  

• Garantir que haja um bibliotecário para orientação da rede e pessoa treinada ou habilitada 

para o atendimento nas bibliotecas e acervos de livros das unidades. 

• Tanto a equipe diretiva das unidades quanto os educadores devem ter oportunidade de 

participar de cursos de atualização e de formação nas práticas de leitura, sem que isso 

interfira no cotidiano escolar. 

 

• A hora/aula deve ser planejada antecipadamente, bem como deve merecer por parte do 

educador momentos de reflexão e posterior registro.  

• Os registros sobre as hora/aulas de leitura  serão mantidos na unidade ao final do período 

letivo para que sirvam de base para os trabalhos futuros.  

• A equipe diretiva deve ter papel ativo na gestão da hora/aula de leitura, reservando espaço 

nas reuniões de coordenação para discussões, embasamento teórico, planejamento e tudo 

mais que diga respeito à efetivação da mesma.  

• O trabalho na hora/aula do segundo segmento do Ensino Fundamental deve prioritariamente 

ser realizado pelo professor de Português. 

• Diante da interdisciplinaridade possibilitada pela Literatura, os professores do segundo 

segmento de todas as disciplinas podem beneficiar-se da inserção das hora/aula de 

literatura. 

• Todos os professores devem receber orientações por parte da equipe diretiva 

/cursos/palestras que possibilitem uma implantação da hora/aula de leitura de maneira 

efetiva, eficiente e abrangente.  

As diretrizes, para a educação fundamental, brevemente apresentadas, buscam promover:  

 

a) acesso à escola e a permanência e sucesso dos educandos, atendendo-os com todos os 

equipamentos necessários (pedagógicos, humanos, estruturais) para formação de 

cidadãos críticos e capazes de transformar a sociedade;  

 

b) o atendimento específico para as escolas que atuam na zona rural e costeira; buscando 

um olhar diferenciado para os projetos político-pedagógicos que, necessariamente, 

devem reconhecer os saberes tradicionais dos diferentes grupos que compõem o 

município; 

 

c) compreender que o professor, agente central no processo de transformação e melhoria da 

educação, deve ter as condições adequadas para o exercício da sua profissão. 

 
2.3 Objetivos e Metas 

1) Ampliação do número de salas de aula, salas de professores, salas de recurso, salas com 

equipamentos audiovisuais, biblioteca, brinquedoteca, refeitório, cozinhas, banheiros, 

quadras poliesportivas e pátio recreativo, e adequação das escolas para atendimento aos 

alunos e professores, em um prazo de 2 anos a contar da aprovação do PME; 

2) Construção de parques com brinquedos de uso coletivo, quadra coberta e jardins nas escolas 

municipais;  

3) Criação de espaços específicos para atividades extra-curriculares; 

4) Aquisição de materiais adequados e de qualidade; 

5) Inclusão de professores auxiliares nas turmas quando houver alunos com necessidades 

educacionais especiais e atendimento adequado a esses alunos com auxílio de equipe 

multiprofissional, bem como a garantia de acessibilidade a esses alunos; 

6) Estabelecimento de parceria Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde para 

diagnóstico e triagem dos educandos; 

7) Número máximo de alunos nas turmas do ensino fundamental: 20 alunos para primeiro 

segmento, incluindo as turmas com alunos com necessidades educacionais especiais, com 

adequação no prazo de 5 anos; 25 alunos para segundo segmento, com adequação no prazo 

de 5 anos; 
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8) Criação e fortalecimento de conselhos escolares em todas as unidades escolares, garantindo 

a participação dos pais e comunidade, em 2 anos; 

9) Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais, revertendo os gastos desnecessários 

para a capacitação e investimento nos profissionais da educação; 

10) Integrar projetos de educação física, artes, educação ambiental, garantindo que na matriz 

curricular do ensino fundamental sejam incluídas atividades artísticas, culturais, ambientais e 

de educação física, ministrada por profissionais habilitados e concursados; 

11) Investir na assistência aos professores da rede municipal, a partir da ampliação da equipe 

pedagógica; 

12) Inclusão digital para toda a educação fundamental; 

13) Aquisição de mobiliário adequado para a faixa etária atendida pela educação fundamental, no 

prazo de 2 anos a partir da aprovação do PME; 

14) Implantação do ensino de filosofia no segundo segmento; 

15) Implantar os projetos político-pedagógicos nas unidades escolares que contemplem 

programas de aproximação escola/família, no prazo de 2 anos a partir da aprovação do PME; 

16) Criação de escolas pólo para o segundo segmento em localidades que atendam a alunos de 

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 a comunidade local e alunos da Joatinga e Calhaos, no Mamanguá e na 

Praia do Sono para atender aos alunos da Ponta Negra; 

17) Ofertar moradia adequada para professores com mobiliário, tais como: cama, colchão, 

guarda-roupa, lampião, chuveiros a gás nas localidades de difícil acesso; 

18) Dinâmica e currículo diferenciado para atendimento emergencial na zona costeira; 

19) As turmas de alfabetização não poderão ser multisseriadas; 

20) Turmas multisseriadas com atendimento máximo de dois anos/série e 15 alunos por turma; 

21) Utilização de pescado, mandioca, banana e outros produtos locais na merenda escolar; 

22) Garantir a oferta de ensino em horário integral onde houver demanda ou em atendimento a 

solicitação da comunidade local, de acordo com Plano Estadual de Educação e documento 

final da I COMUED; 

23) Realizar, no prazo de 2 anos, concurso para equipe de profissionais de manutenção 

(pedreiros, pintor, eletricista, carpinteiro entre outros); 

24) Aquisição de transporte terrestre e marítimo para atendimento aos alunos e professores; 

25) Nas unidades atendidas por energia gerada a partir de placas fotovoltaicas, garantir a 

manutenção periódica do equipamento e investir na capacitação de pessoas das localidades 

para manutenção das mesmas; 

26) Equipar as unidades de ensino com recursos pedagógicos e tecnológicos (TV, DVD, aparelho 

de som, computadores entre outros); 

27) Equipar as unidades de ensino com acervo literário de reconhecida qualidade; 

28) Criação de uma sede para a coordenação das escolas rurais, com sala de convenção, 

recursos didáticos e instrumentos tecnológicos; 

29) Desenvolvimento de programas que corrijam distorções de idade-série, retenção e abandono 

escolar; 

30) Construção e implantação de projetos político-pedagógicos em todas as unidades 

educacionais, em cumprimento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, respeitando 

aos princípios do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, garantindo-se a 

participação da comunidade escolar; 

31) As escolas deverão formular seus currículos adaptando-os e respeitando as particularidades 

regionais, locais e diversidades, articulados a uma formação generalista. Compreendem-se, 

também, por particularidades regionais e locais os saberes relacionados às práticas 

econômica-culturais do município de Paraty (lavoura e pesca, danças tradicionais, artesanato 

local), bem como a educação patrimonial (patrimônio histórico, material e imaterial, e da 

paisagem); 

32) Utilização, por parte da comunidade, das instalações das escolas, incluindo finais de semanas 

e recessos/férias escolares; 

33) Implantação do título de notório saber a mestres e griôs (patrimônio vivo) e inclusão desses 

no corpo docente das unidades, garantindo a transmissão de seus conhecimentos às 

gerações futuras; 

34) Criação de 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, no prazo de 5 anos; 
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35) Implantação das TIC´s (tecnologias de informação e comunicação) e desenvolvimento de 

cursos de formação para os profissionais da educação no prazo de 5 anos; 
36) Transporte escolar adaptado às crianças com necessidades especiais. 

3 ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

NO MUNICÍPIO 
 

3.1 Elementos de Diagnóstico – o ensino médio e educação profissional técnica de 

nível médio no município 

 

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

cidadania e para a inserção em atividades produtivas do mundo do trabalho. O ensino médio deve 

promover o desenvolvimento crítico do aluno para que, em 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, sejamos 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. O ensino médio é, segundo o Plano Nacional de Educação, 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.  

Segundo dados do INEP/Censo Escolar 2008, em Paraty há um total de 1.372 matrículas, 

ofertadas pelas unidades estaduais e privadas, sendo que 1.242 na modalidade regular e 126 no 

curso médio/normal, destinado a formação para o magistério. As unidades estaduais são 

responsáveis pela oferta de 1.101 matrículas na modalidade regular e 126 no curso médio/normal; 

as instituições privadas são responsáveis por 141 matrículas. As unidades escolares estaduais e 

privadas localizam-se na zona urbana do município, sendo 3 unidades estaduais e 4 privadas. As 

escolas estaduais são responsáveis por 80% das matriculas no nível médio.  

No 1º ano do ensino médio registram-se, nas escolas estaduais, 519 matrículas; no 2º ano 319 e 

3º ano, 264. Nas escolas privadas, registram-se 66 matrículas no 1º ano, 42 no 2º ano e 33 no 3º 

ano. Quanto ao curso normal, registram-se 47 matrículas na 1ª série, 31 matrículas na 2ª série, 30 

matrículas na 3ª série e 18 na 4ª série. Nas escolas estaduais, aproximadamente 50% dos alunos 

que ingressam no ensino médio não o concluem. Semelhante situação é observada nas escolas 

privadas: de 66 matrículas indicadas no 1º ano, o 3º ano perfazem 33 matrículas. 

Há, ainda, em Paraty 13 matrículas registradas no ensino médio profissional subseqüente. 

Infere-se que as matrículas no ensino médio profissional sejam oferecidas pelo curso “Técnico em 

Enfermagem”. Não se registram estabelecimentos de ensino médio integrado.  

Ressalta-se a tentativa de construir em Paraty um sistema educacional, articulando a rede 

municipal, estadual e privada. Há, portanto, uma imensa tarefa de reflexão quanto às incidências da 

formação em nível médio que respondem às necessidades de Paraty, tanto para se pensar a 

formação em nível superior dos alunos que concluem o ensino médio, quanto ao curso normal que 

diploma professores para atuação no ensino fundamental. Para a construção das considerações 

sobre o ensino médio e educação profissional técnica de nível médio, contamos com a colaboração 

de professores e alunos em dois encontros: na escola Parque da Mangueira, nos períodos manhã 

e tarde. Participantes: 

 

Elcio Gonçalves, Adriana Andrade da Cunha, Elenildes M. Reis, Tereza R. Pontes, Edvilson Oliveira 

Neto, Valdirene Oliveira Neto, Erica Vilella, Miriam de Oliveira, Tatiane Araújo, Daniela Alvarenga, 

Ana Paula de Jesus, Virgínia Bacelar, Monique S. Tavares, Jéssica Martins, Bárbara Sena, Caroline 

Silva, Samara Jacinto, Yasmin Chang. 

 

Os envolvidos na discussão receberam como material-base as considerações do Plano Estadual 

de Educação. No intuito de iniciar o processo de construção de um sistema articulado entre a rede 

municipal, estadual e privada de educação em Paraty, articulando suas ações e objetivos, as 

diretrizes, objetivos e metas para o ensino médio e educação profissional técnica de nível médio 

coadunam-se com as propostas apresentadas pelo PEE, produzindo, entretanto, um olhar particular 

sobre a sua realidade.  
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3.2 Diretrizes 

 

As unidades públicas que atendem o ensino médio no município de Paraty são estaduais. Para a 

definição das diretrizes de atendimento a esse nível de ensino em Paraty, as diretrizes propostas 

pelo Plano de Estadual de Educação do Rio de Janeiro são cotejadas com as necessidades em âmbito 

municipal. Segundo o PEE: 

“A constituição de 1988 prevê, e a emenda constitucional nº 14/96 ratifica, como dever do 

Estado, a „progressiva universalização do ensino gratuito‟”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 10, inciso VI, estabelece que 

compete ao Estado oferecer, com prioridade, o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica. O 

parecer CNE/CEB nº 15/98 fixa diretrizes para a organização curricular do Ensino Médio, rompendo 

e superando a dualidade histórica entre orientações propedêuticas dos privilégios e das exclusões de 

acordo com a origem social (...) Antes de mais nada, o desafio é garantir a todos aqueles que 

completarem o ensino fundamental, em idade pedagogicamente adequada, condições de acesso, de 

permanência e de conclusão de seu ciclo de Educação, a ser vista como direito social. 

Tratando-se das aproximações do ensino médio regular e da formação técnica de nível médio, 

destacamos, orientados pelo PEE, que “a formação técnica de nível médio deverá desenvolver 

aptidões para a vida produtiva, de forma integrada – educação, trabalho, ciência e tecnologia”. 

Ainda segundo o PEE “o cenário atual da educação brasileira aponta para uma estruturação 

curricular que articule teoria e prática, sendo imprescindível a realização de um trabalho mais 

integrado e participativo, que articule a competência técnica ao saber-fazer pedagógico, inerente à 

atividade da docência, sem contudo, banalizar a importância do domínio adequado dos conteúdos 

que devem ser trabalhados para efetuar uma transposição didática contextualizada e integrada às 

atividades práticas e de pesquisa”. 

O alto índice de abando dos alunos do ensino médio, a partir dos dados coletados, revela que o 

município de Paraty enfrenta um grande desafio: promover uma re-estruturação no atendimento aos 

alunos do ensino médio que contribua para sua permanência na escola. Como o atendimento do 

ensino médio público, em Paraty, é ofertado pelo Estado, os gestores das unidades estaduais 

deverão articular os objetivos e metas priorizados pelo PEE e aos anseios da comunidade paratiense. 

 

3.3 Objetivos e metas 

 

1) Implantação, em Paraty, de cursos técnicos de nível médio voltados para áreas de maior 

demanda do município; 

2) Realização de fóruns deliberativos municipais para definição das prioridades no ensino médio, 

com a participação dos profissionais da educação e comunidade em geral; 

3) Realização de concursos e maior agilidade na efetivação de professores doc.I, 

4) Fiscalização das ações e propostas pedagógicas do ensino médio e formação profissional de 

ensino médio, a partir de uma composição extramunicipal; 

5) Implantação, em Paraty, do horário integral nas escolas de ensino médio, no prazo de 5 

anos; 

6) Divulgação ampla de cursos e encontros que atendam as demandas dos professores e alunos 

do ensino médio; 

7) Formação continuada de professores conforme interesse/opção por áreas e temas; 

8) Implantação de proposta curricular unificada nas unidades de ensino médio, no prazo de 2 

anos; 

9) 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: a) o reordenamento 

da rede física, 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; b)plano de reorganização dos espaços para atendimento 

aos diferentes níveis e modalidades de ensino, objetivando a otimização dos recursos 

humanos, materiais e financeiros e a construção de novos prédios onde for detectada a 

demanda; c) o atendimento a todos os concluintes do Ensino Fundamental, respeitando e 

garantindo a disposição de 1m² por aluno, com ocupação máxima de 25 alunos no espaço da 

sala de aula, inclusive no atendimento noturno; d) a adaptação dos edifícios escolares, 

garantindo a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

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

estrutura para as escolas de Ensino Médio prevendo: a) sala de artes com estrutura para a 
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realização de trabalhos à base de água; b) quadra coberta para a prática de Educação Física, 

com vestiários e equipamentos necessários para o exercício da disciplina; c) biblioteca dotada 

de acervo bibliográfico, específico e atualizado, para alunos e professores, com a admissão 

de profissional de biblioteconomia, através de concurso público; d) laboratório de ciências da 

natureza, com a admissão de profissional habilitado, através de concurso público; e) 

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; f) 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; g) auditório para realização de espetáculos 

e eventos da escola (com palco e camarim), h) 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.  

11)  Garantir, em um (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.  

12)  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.  

13) Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições de 

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

14) Implementar, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação, 

os Conselhos Comunitários Escolares, garantindo maior participação da Comunidade Escolar. 

15)  Oferecer e custear cursos para professores, de forma descentralizada, em todas as regiões, 

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

16) 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.  

17)  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.  

18) 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;  

19)  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. 

20) 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.  

21) 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.  

22) 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.  

23) 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. 

 

4 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

4.1 Elementos de diagnóstico – a educação superior no município 

 

De acordo com o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro, há uma grande demanda por 

formação de nível superior que não está sendo atendida pela oferta de matrículas na rede 

pública de maneira geral. Uma sociedade que se propõe justa e desenvolvida tem a educação 

superior não mais como aspiração ou privilégio de poucos, mas a etapa inicial do processo 
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contínuo da formação de seus cidadãos. O sistema de educação superior deve contar com um 

conjunto diversificado de instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo 

estratégico há de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que lhe foram 

atribuídas pela Constituição: ensino, pesquisa e extensão. Segundo a LDB, art 44º, A educação 

superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino. 

 

A partir do diagnóstico inicial das atividades desenvolvidas por universidades públicas, em 

Paraty, 2 universidades do Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro) e 1 universidade de São Paulo (Universidade Estadual de Campinas), 

exercem atividades de extensão e pesquisa. 

A UFRJ, desde 2007, desenvolve a Festa do Mar e do Sol – ofertando oficinas para crianças e 

jovens das escolas públicas e privadas do município; desde 2008, desenvolve, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, cursos visando a qualificação e formação continuada dos 

professores da rede municipal; desde 2009, desenvolve pesquisa através de vários núcleos e 

unidades, nas áreas da diversidade e da dinâmica da cultura local; da recuperação e revisão 

crítica dos marcos que, do ponto de vista do trabalhador, constituem a história da região; do 

planejamento urbano, da preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e do patrimônio 

cultural material e imaterial; da revitalização da pesca artesanal profissional; da prospecção de 

atividades econômicas que se conjuguem às tradições laborais locais; e na busca e na definição 

de fontes alternativas de energia as mais adequadas para a região.  

A UERJ, em março de 2010, realizou o IV Seminário regional de integração da UERJ, a fim de 

estabelecer contato com o município para levantamento de dados quanto aos interesses para 

introdução de cursos ou pólos na região de Paraty. A universidade, atualmente, atua junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio ambiente, na revisão do Plano Diretor do 

Município.   

A UNICAMP, por meio do LEPAC, atua no município desenvolvendo palestras e seminários na 

área de ecologia (pesca artesanal e conservação de aves marinhas) e cursos educativos para 

manejo integrado dos vetores da dengue. 

O município de Paraty possui pólos de universidades privadas que ofertam cursos de ensino à 

distância, de graduação e pós-graduação.  

A escola Plante – Sociedade de pais para o lazer e apoio no trabalho educacional – abriga os 

cursos semi-presenciais oferecidos pela universidade Anhanguera-Uniderp, nos cursos de: 

Letras, Pedagogia, Serviço Social, Ciências Contábeis, Administração e Tecnólogos em Gestão 

Hospitalar e Gestão Pública. Atendem em torno de 170 alunos. 

A escola Millenium, sede dos cursos oferecidos pela UNINTTER – Grupo educacional, oferece 

os cursos semi-presenciais de graduação em: Pedagogia e os Cursos superiores em Tecnologia: 

Gestão Pública, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Comércio Exterior, Gestão da Produção 

Industrial, Logística, Marketing, Processos gerenciais e Secretariado. Atendem em torno de 60 

alunos. 

A unidade também é responsável pela oferta de cursos de pós-graduação, semi-presenciais, 

nas áreas: educacional, direito, saúde e empresarial. 

A escola Educandário Torres Pádua, pólo dos cursos oferecidos pela Unip, oferece os cursos 

semi-presenciais em: Administração, Letras, Ciências Contábeis, Matemática, Pedagogia e os 

Tecnólogos em: Gestão da informação, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, 

Markting e Processos Gerenciais. A Unip oferece seus cursos desde 2010. 

Há, ainda, o deslocamento de vários alunos para universidades em outros municípios: Volta 

Redonda, Rio de Janeiro, Niterói, Barra Mansa. A prefeitura municipal auxilia os estudantes, em 

alguns casos, oferecendo o transporte. 
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A discussão sobre o ensino superior no município de Paraty, durante o processo de 

elaboração do Plano Municipal de Educação, contou com a participação de 4 professores – Fábio 

Médice Junior, Juliana Augusta Ramos, Mariana Savioli e Cassius Bonito Araújo, que no Pólo da 

Escola Parque da Mangueira, avaliaram a situação dessa etapa no município. Como indicado 

pelos dados, não há em Paraty o ensino superior público e presencial. Os cursos de graduação 

ofertados, ainda poucos, não contemplam, satisfatoriamente, os interesses da população. Há, 

ainda, dificuldade no acesso às instituições de outras localidades e ausência de mecanismos 

institucionais que facilitam a obtenção de informações quanto à sua oferta. Diante desse quadro, 

o aluno não é estimulado para a continuidade dos estudos e fixa-se a uma realidade que não 

atende a suas necessidades.  

Tendo em vista o quadro do ensino superior no município, as diretrizes para essa etapa estão 

alinhadas ao Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 

 

4.2 Diretrizes 

 

As diretrizes do Plano Estadual de Educação, aliadas ao anseio da implementação da 

educação superior no município de Paraty, público e presencial, deverão se pautar nos 

princípios: universalidade e pluralismo de idéias, preservação dos valores éticos, busca de 

excelência acadêmica e socialização do conhecimento produzido, visando à integração 

universidade-sociedade. A formação superior não deverá pautar-se em exclusividade de um 

grupo social, sendo necessária sua oferta pública, articulada aos anseios da região e promotora 

do desenvolvimento regional responsável. As universidades privadas, amparadas em lei para seu 

funcionamento, deverão pautar-se nos mesmos princípios. 

É imprescindível a implantação de campi universitários em Paraty, em que pese a grande 

contribuição dessas instituições no fortalecimento da comunidade, na construção da cidadania, 

no desenvolvimento regional, na produção de conhecimento científico e tecnológico.  

 

4.3 Objetivos e metas 

 

1) Diversificar, no prazo de 2 anos, a oferta de cursos de graduação, atendendo tanto à vocação 

local quanto às necessidades do município; 

2) Realização de parceria entre o município e a universidade para implantação da Educação 

superior pública, contemplando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no prazo de 2 

anos; 

3) Garantia, por meio da parceria, de espaço físico adequado, transporte e estágio para os 

alunos; 

4) Manutenção e garantia de transporte para alunos que não são atendidos pelos cursos 

disponíveis em Paraty e necessitam viajar para outras localidades; 

5) Incentivo aos profissionais qualificados residentes no município para implantação de projetos 

de extensão das universidades. 

 

5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

5.1 Elementos de diagnóstico – educação de jovens e adultos no município 

 

         A EJA, modalidade que atende a população acima de 15 anos que não atingiu ou não 

concluiu o Ensino Fundamental e acima de 18 anos que não atingiu ou concluiu o Ensino Médio, 

deve garantir a inclusão e permanência de alunos, assegurando a formação integral, a 

alfabetização, a oferta do ciclo completo de àqueles que completarem as séries iniciais e, 

igualmente, acesso ao Ensino Médio aos que completarem o Ensino Fundamental (direito 

garantido pela Constituição Federal), ao longo da vida. A Constituição garante esse direito 

também 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. Os municípios e estados devem, em regime de 

colaboração, desenvolver 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 (I COMUED). O PEE e o PNE prevêem a expansão ordenada, 

no prazo máximo de 5 anos, de atendimento na modalidade, incluindo o ensino médio e indica a 

importância de formação adequada dos professores, bem como a adequação de currículos, 
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metodologias pedagógicas, métodos de avaliação e materiais pedagógicos, devido à 

heterogeneidade dos educandos.  

        Em Paraty são registrados, segundo dados do INEP/Censo escolar 2008, 1.850 matrículas 

na modalidade, sendo que a modalidade presencial corresponde a 361 matrículas e a semi-

presencial 1.489. 

MATRÍCULAS E PROPORÇÃO DE MATRÍCULAS EM CADA NÍVEL E MODALIDADE DE ENSINO POR DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA  

Estadual Municipal Privada Total Porcentagem

Educação Infantil 73 746 320 1139 9%

Ensino Fundamental - 1
o
 ao 5

o
 ano 867 3318 567 4752 39%

Ensino Fundamental - 6
o
 ao 9

o
 ano 1546 1075 358 2979 25%

Ensino Médio 1101 0 141 1242 10%

Curso Normal/Magistério 126 0 0 126 1%

Educação Profissional 0 0 13 13 0%

EJA Presencial 217 83 61 361 3%

EJA Semi-Presencial 1489 0 0 1489 12%

TOTAL 5418 5222 1460 12099 100%

Porcentagem 45% 43% 12% 100%

Dependência Administrativa (Escola)

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

Por meio dos dados, observa-se que a demanda de matrículas tanto para a EJA de nível 

fundamental quanto médio são próximas: 

 

MATRÍCULAS EM CADA ETAPA DE ENSINO POR DEPENDÊNCIA ACADÊMICA 

Estadual Municipal Privada Total
Educação Infantil - Creche 0 79 20 99
Educação Infantil - Pré-escola 73 667 300 1040
1º Ano do E. Fundamental 88 663 119 870
2º Ano do E. Fundamental 159 851 120 1130
3º Ano do E. Fundamental 214 685 101 999
4º Ano do E. Fundamental 176 564 102 842
5º Ano do E. Fundamental 230 556 125 911
6º Ano do E. Fundamental 407 359 115 881
7º Ano do E. Fundamental 385 307 94 786
8º Ano do E. Fundamental 381 238 88 707
9º Ano do E. Fundamental 374 171 61 606
E. Médio - 1ª Série 519 0 66 585
E. Médio - 2ª Série 319 0 42 361
E. Médio - 3ª Série 264 0 33 297
E. Médio - Normal/Magistério 1ª Série 47 0 0 47
E. Médio - Normal/Magistério 2ª Série 30 0 0 30
E. Médio - Normal/Magistério 3ª Série 31 0 0 31
E. Médio - Normal/Magistério 4ª Série 18 0 0 18
Educação Profissional - Subseqüente 0 0 13 13
EJA Presencial - 1ª a 4ª Série 129 83 0 212
EJA Presencial - 5ª a 8ª Série 0 0 13 13
EJA Presencial - Ensino Médio 88 0 49 136
EJA Semi Presencial - 5ª a 8ª Série 837 0 0 837
EJA Semi Presencial - Ensino Médio 652 0 0 652
Total 5418 5222 1460 12099

Dependência Administrativa (Escola)

 

 
 

Segundo o Grupo de Trabalho “Educação de Jovens e Adultos”, organizado no âmbito das discussões 

para a I Conferência Municipal de Educação de Paraty, o município não atende adequadamente às 

necessidades da EJA tanto do ponto de vista estrutural (bibliotecas, salas, salas de informática entre 
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outros) como pedagógico (ausência de material didático específico que atenda e respeite a 

diversidade e realidade dos educandos). A heterogeneidade das turmas de EJA é uma realidade. Em 

um mesmo grupo, há o jovem que pretende terminar seus estudos, o adulto que retorna a escola 

depois de muitos anos afastado, e há ainda o adolescente que vai estudar à  noite por estar fora da 

faixa etária. Alunos com pouca familiaridade com a língua escrita se mesclam a outros que já a 

dominam. A Educação de Jovens e Adultos também se ressente da ausência de capacitação 

específica para profissionais que atuam na modalidade; evasão de alunos que não são atendidos em 

suas expectativas, gerando um ciclo desmotivador e desmobilizador que implica na supressão dos 

direitos de cidadãos que não conseguiram concluir ou freqüentar a escola no tempo ideal de 

formação. 

Para a elaboração da Minuta do Plano Municipal de Educação de Paraty, o grupo composto pelas 

professoras: Maria dos Passos, Marli do Carmo, Rosana Pedrina, Rosana Magna e Lucinda, durante o 

encontro realizado no Pólo da Escola Parque da Mangueira, a apreciaram os dados levantados pelo 

GT mencionado e pelas contribuições do PEE. As diretrizes para a EJA em âmbito estadual 

equiparam-se aos anseios de Paraty, e os objetivos e metas apontados buscam equacionar os 

desafios para o atendimento qualificado dessa modalidade de educação, garantida por lei. 

 

5.2 Diretrizes 

 

Segundo o Plano Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a Educação de Jovens e 

Adultos, em todas as suas funções, enquanto modalidade da educação básica e como prioridade 

do Estado, deve: 

 

1. Buscar a superação do analfabetismo, com a promoção da continuidade de estudos, visando à 

conclusão da escola básica;  

2. Constituir-se como política pública, com direito às formas de financiamento da Educação 

Básica;  

3. Garantir o acesso da população a uma escola de qualidade e construída para o atendimento 

adequado aos diversos segmentos sociais, assim como sua permanência nela;  

4. Promover ações que visem a uma articulação com a Educação Profissional, considerando que 

muitos educandos trabalhadores participam do mercado informal ou encontram-se em situação 

de desemprego;  

5. Promover a associação da formação de jovens e adultos às políticas de geração de trabalho, 

emprego e renda, além da conscientização dos direitos, deveres e valores do cidadão brasileiro;  

6. Garantir que os dispositivos legais já existentes, para assegurar a presença dos alunos na 

escola, sejam cumpridos e que aqueles que optarem por trabalhar e estudar nas modalidades 

presencial e semipresencial tenham flexibilidade quanto aos horários de trabalho;  

7. Explicitar que a trajetória de vida de seus sujeitos, a sua inserção no mundo do trabalho, os 

seus saberes acumulados e as suas múltiplas vivências distanciam bastante sua formação da 

organização do ensino dito regular;  

8. Considerar as especificidades do ensino de jovens e adultos, no sentido de promoção das 

condições para os educandos desta modalidade tornarem-se referenciais de transformação da 

sociedade;  

9. Ser desenvolvida nas formas de cursos presenciais, semipresenciais e exames supletivos, 

sendo os primeiros priorizados em relação ao último, sempre que diagnosticada a sua 

necessidade;  

10. Apoiar e regular as iniciativas de ampliação da escolaridade nos próprios locais de trabalho, 

por intermédio de parcerias efetivadas com diversos órgãos das dependências administrativas 

públicas e privadas;  

11. Perceber a educação de jovens e adultos como fundamental para a formação de uma 

sociedade mais igualitária, justa e fraterna;  

12. Reconhecer e respeitar a diversidade como princípio fundamental na estruturação e 

consolidação de uma sociedade democrática contra os preconceitos relativos ao gênero, etnia, 

credo religioso, orientação sexual, entre outros;  

13. Respeitar a diversidade, desvelando-se como princípio básico do investimento na cultura de 

paz e contra os preconceitos relativos ao gênero, raça/etnia, credo religioso e orientação sexual;  

14. Evidenciar que o jovem e o adulto educandos são uma voz em defesa do ambiente e podem, 

de forma consciente, contribuir para maior responsabilidade social;  

15. Promover a criação de espaços condizentes com o bom desenvolvimento das ações 

educativas, espaços esses equipados para a promoção das tecnologias de informação e 

comunicação e da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais;  
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16. Garantir espaços que proporcionem a valorização dos profissionais envolvidos, onde a 

formação continuada, o incentivo à leitura, o acesso às tecnologias e à prática democrática 

sejam prioritárias;  

17. Enfatizar estudos relativos à educação de jovens e adultos nos cursos de formação inicial 

para professores, tanto no nível Médio, como no Superior.  

 

 

5.3 Objetivos e metas 

 

1) Realização de uma pesquisa para diagnóstico quanto à evasão na educação de jovens e 

adultos. A pesquisa poderá ser realizada a partir de parcerias com Conselho Tutelar, 

Ministério Público e a família (no caso de menores de 18 anos); 

2) Realização de parcerias com municípios que implantaram a EJA para troca de experiências; 

3) EJA funcione através de ciclos semestrais em âmbito municipal e adéqüe-se ao calendário 

municipal; 

4)  Inclusão do ensino regular noturno no projeto político pedagógico das Unidades Escolares; 

5) Criação de espaços pedagógicos complementares à sala de aula (biblioteca, videoteca, 

laboratório, projeto de esportes); 

6) Reestruturação curricular: Currículos adaptados e aulas complementares com oficinas, 

palestras e projetos; 

7) Implementação de cursos profissionalizantes com uma proposta adequada quanto à 

capacitação para que os alunos ingressem no mercado de trabalho melhor preparados; 

8) Buscar formas de acesso a aprendizagem para o adolescente que não consegue atingir essa 

aprendizagem oferecida pelo ensino regular. 

9) Formação específica para os profissionais que irão trabalhar com a EJA e auxiliar em sua 

formação inicial e continuada; 

10) Criar processos de integração da sociedade com a escola e o controle dessa evasão seja um 

fator obrigatório por parte dos órgãos envolvidos; 

11) Aquisição material e acervo adequado para atender à demanda nas bibliotecas escolar e 

municipal; 

12) Construção de um laboratório de informática para atendimento das necessidades dos alunos 

da EJA; 

13) Concurso para profissionais da área de informática para atendimento específico às demandas 

da EJA. 

6. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

6.1 Elementos de diagnóstico – a educação especial no município 

 

O Município deve reafirmar suas responsabilidades morais e legais com relação à todas as  

crianças, e renovar seu compromisso com elas. 

 

A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais11 no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 

características como altas habilidades, superdotação ou talentos . 

                                                 
11 Nas discussões com a população de Paraty,  e no contexto desta Minuta de Lei do PME, utilizamos também o 
termo crianças e adolescentes “ com deficiência”, ainda que a legislação fale em pessoas “portadora de 
deficiência”. Seguimos a orientação do relatório da Situação da Infância e da Adolescência Brasileiras, UNICEF, 
2006, que adota essa nomenclatura e, com isso também mantemos sintonia com organizações e movimentos 
sociais da área que defendem o fim do uso da palavra “portador” para se referir a esse segmento de população. 
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A integração dessas pessoas no sistema de ensino regular é uma diretriz constitucional  

 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 

receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é a 

da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas 

questões - o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito de receber essa educação 

sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas "regulares". 

 

Ainda que a diretriz constitucional prevaleça há mais de uma década, não temos todas as 

crianças, jovens e adultos com deficiências atendidos em escolas regulares, principalmente aquelas, 

cuja avaliação de suas condições pessoais, assim o recomende. Não há ainda, nos municípios, oferta 

de escola para todos – dos 5.507 municípios brasileiros, mais de 50% não oferecem educação 

especial – e, as condições de acessibilidade e inclusão social, ainda são metas a serem atingidas. 

A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população mundial têm 

deficiências ou necessidades especiais. Estas necessidades podem ser de diversas ordens: visuais, 

auditivas, físicas, mentais, múltiplas, distúrbios de conduta e também consideradas superdotação ou 

altas habilidades. Se essa estimativa se aplicar também no Brasil, teremos cerca de 20 milhões de 

pessoas com necessidades especiais.  

 

O Censo Demográfico 2000, do IBGE, informa que há cerca 24,6 milhões de pessoas no Brasil 

com deficiências, portanto acima do que estima a OMS, e que 2,9 milhões dessas pessoas são 

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Essas crianças e adolescentes apresentavam pelo menos 

uma das deficiências que o Censo sugeria, e a mais apontada foi a grande dificuldade de enxergar é 

a deficiência de maior ocorrência e atinge 1,6milhão deste grupo de crianças e adolescentes. Outro 

dado importante que aparece quando se analisa a questão da Educação Especial é que essas 

crianças e adolescentes apontadas no Censo Demográfico não aparecem nos censos escolares. 

Segundo o PNE/2009, os números de matrículas de alunos com deficiências nos estabelecimentos de 

ensino, ainda que estejam aumentando, são muito baixos quando confrontados com o contingente 

apontado acima.  

Uma política explícita e vigorosa de acesso à educação, de responsabilidade da União, dos 

Estados e dos Municípios, é condição para que às pessoas com deficiências tenham assegurados 

seus direitos à educação. 

A população total do Estado do Rio de Janeiro é de 14.392.106, sendo a população com 

deficiência constituída por 2.131.762. Na faixa de 5 a 17 anos de idade, o Estado do Rio de Janeiro 

tem 164.711 pessoas que podem ser classificadas nessa categoria.  

Seguindo a lógica nacional, os Censos Escolares /MEC/INEP (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), 

indicam também no Estado do Rio de Janeiro, o aumento do número de alunos com necessidades 

educacionais especiais matriculados nas escolas, assim como se observa o aumento desses alunos 

incluídos nas classes comuns e, conseqüentemente, avanços em sua escolarização, demonstrando a 

consciência dos educadores quanto aos direitos humano, sociais e políticos, dessas crianças, jovens 

e adultos de conviver e aprender em ambiente escolar comum. 

No entanto, mesmo considerando o crescimento das matrículas, ainda é significativo o 

número de pessoas com necessidades educacionais especiais, especialmente as com deficiências, 

que se encontram fora da escola. Essa realidade constitui um grande desafio para os sistemas 

públicos de ensino que devem se reorganizar de forma a assegurar a essas pessoas o direito 

universal à educação, assim como a acessibilidade aos equipamentos educacionais, à cidade e a 

seus recursos e serviços sociais e culturais, contribuindo significativamente para que as pessoas 

possam, com dignidade exercer plenamente a sua cidadania.    

Princípio básico do PEE, norteador das políticas de Educação Especial: Garantir a inclusão dos 

alunos com necessidades especiais. 

 “É evidente que a consolidação de uma educação de qualidade para todos implica uma 

readequação da estrutura organizativa da educação brasileira, na ressignificação dos conceitos de 

aprendizagem, avaliação, currículo, metodologias de ensino, ambiente escolar, gestão e práticas 

escolares, consistindo isso não somente na aceitação da diferença humana mas nas possibilidades 

de aprender dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

                                                                                                                                                                            
Também utilizamos o termo “crianças/adolescentes/pessoas com necessidades especiais” , utilizados por 
professores e educadores, tanto nos encontros da COMUED/2009, quanto nos encontros regionais. 
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. O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma perfeita integração. 

Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a participação 

da comunidade é fator essencial. Quanto às escolas especiais, a política de inclusão as reorienta 

para prestarem apoio aos programas de integração. 

 

A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser promovida 

sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia de vagas no ensino regular para os 

diversos graus e tipos de deficiência é uma medida importante. Entre outras características dessa 

política, são importantes a flexibilidade e a diversidade, quer porque o espectro das necessidades 

especiais é variado, quer porque as realidades são bastante diversificadas no País. 

A União tem um papel essencial e insubstituível no planejamento e direcionamento da 

expansão do atendimento, uma vez que as desigualdades regionais na oferta educacional “ 

 

Sabemos que o Município de Paraty tem uma população de 35.730 habitantes e utilizando a 

referência da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 10% da população com deficiências, temos 

3.570 pessoas na cidade com algum tipo de deficiência. Do total da população, aproximadamente 

11.300 pessoas são crianças e adolescente (0 a 17 anos de idade)e destas 1.130 , são crianças e 

adolescentes com deficiências, ainda que não saibamos quais os tipos de deficiências que eles 

possam ter.  

O quadro abaixo nos mostra o número de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com 

deficiências, matriculados na rede de ensino público de Paraty: 

 

MATRÍCULAS DE ALUNOS IDENTIFICADOS COMO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS POR INTERVALO DE 

IDADE 

378 1

3413 3

3920 15

2571 9

1050 1

738 1

12070 30

1 a 4

5 a 9

10  a 14

15 a 19

20 a 29

30 ou mais

Total

Interv alo
de idade

Não Sim

Necessidades
educacionais

especiais

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

Na faixa etária de 01 a 17 anos de idade, temos, aproximadamente, 25 crianças e 

adolescentes com deficiências inseridos na escola e, de 01 a mais de 30 anos de idade, temos 30 

alunos matriculados nas escolas da cidade. Fazendo as correlações com o total da população com 

deficiências, temos, para a primeira faixa, menos de 0,02% da população inserida no sistema de 

ensino e para a população como um todo, menos de 0,008% da população com deficiência está 

matriculada no sistema de ensino do Município. 

 

MATRÍCULAS DE ALUNOS IDENTIFICADOS COMO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS POR TIPO DE 

NECESSIDADE ESPECIAL 
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cegueira 1

baixa visão 2

surdez 0

deficiência auditiva 1

surdocegueira 0

deficiência física 3

deficiência mental 5

transtornos invasivos globais 11

síndrome de Down 7

deficiência múltipla 0

altas habilidades/superdotação 0

Tipo de necessidade especial

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

Analisando as informações do quadro, podemos constatar que os números maiores se 

referem a: Transtornos invasivos globais (11); Síndrome de Down (7) e deficiência mental (5). 

Baixa visão, cegueira, deficiência auditiva e deficiência física somam (07) casos. 

 

Está claro também que estar matriculado na escola é condição básica para os processos de 

inclusão social (o que no município de Paraty ainda não ocorre), porém, não é condição suficiente 

para tanto. Assim, analisando as Unidades Educacionais quanto às suas dependências, 

equipamentos e materiais didáticos, os quadros a seguir, nos informam objetivamente sobre as 

quase inexistentes condições de acessibilidade e mobilidade que as escolas oferecem aos alunos 

com deficiências e sobre a inexistência de equipamentos e materiais didáticos específicos para as 

necessidades especiais dessas pessoas.  

ESCOLAS LOCALIZADAS EM ÁREA REMANESCENTES DE QUILOMBOS QUE UTILIZAM MATERIAL DIDÁTICO 

ESPECÍFICO 

1

0

Não

Sim

Materiais didáticos
específ icos: Quilombola

Área
remanescente
de quilombos

Localização
diferenciada
da escola

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

ESCOLAS LOCALIZADAS EM TERRA INDÍGENA QUE UTILIZAM MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

0

2

Não

Sim

Materiais didáticos
específ icos: Indígena

Terra indígena

Localização
diferenciada
da escola

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

ESCOLAS QUE POSSUEM MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Dependência Administrativa 

Estadual Municipal Privada 

Materiais didáticos 
específicos: Educação de 
cegos 

 
0 0 0 

Materiais didáticos: 
Educação de surdos 

 
0 0 0 

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 
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DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Estadual    

(6 Escolas)

Municipal             

(32 Escolas)

Privada             

(7 Escolas)

Sanitário dentro do prédio 5 32 7 44

Cozinha 6 29 5 40

Biblioteca/Sala de leitura 3 9 7 19

Diretoria 3 7 7 17

Sala de professores 3 5 6 14

Laboratório de informática 3 3 6 12

Quadra de esportes 3 2 6 11

Parque infantil 0 3 7 10

Laboratório de ciências 3 0 3 6

Sanitário fora do prédio 3 1 2 6
Sala de recursos para atendimento 

educacional 0 1 3 4
Sanitário adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida 0 0 1 1
Dependências e vias adequadas a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida 0 1 0 1

TOTAL          

(45 Escolas)

 Dependências existentes na Escola

Dependência Administrativa

  
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 
 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

Estadual    

(6 Escolas)

Municipal             

(32 Escolas)

Privada             

(7 Escolas)

Aparelho de televisão 4 26 7 37

DVD 3 17 7 27

Impressora 4 7 7 18

Videocassete 3 9 5 17

Antena parabólica 3 12 1 16

Retroprojetor 3 6 6 15

Copiadora 3 1 7 11

Impressora Braille 0 0 0 0

Dependência Administrativa

TOTAL          

(45 Escolas)

 Equipamentos 

existentes nas Escolas

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 
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Dependências existentes nas escolas por localização 

Urbana         

(16 Escolas)

Rural              

(29 Escolas)

Sanitário dentro do prédio
16 28 44

Cozinha
14 26 40

Biblioteca/Sala de leitura
12 7 19

Diretoria
15 2 17

Sala de professores
11 3 14

Laboratório de informática
9 3 12

Quadra de esportes
10 1 11

Parque infantil
9 1 10

Laboratório de ciências
6 0 6

Sanitário fora do prédio
2 4 6

Sala de recursos para atendimento 

educacional 3 1 4
Sanitário adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida 1 0 1
Dependências e vias adequadas a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida 0 1 1

Localização

TOTAL                 

(45 Escolas)

 Dependências existentes na Escola

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 

 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO 

Urbana         

(16 Escolas)

Rural              

(29 Escolas)

Aparelho de televisão 16 21 37

DVD 16 11 27

Impressora 14 4 18

Videocassete 13 4 17

Antena parabólica 6 10 16

Retroprojetor 12 3 15

Copiadora 10 1 11

Impressora Braille 0 0 0

Localização

TOTAL                 

(45 Escolas)

 Equipamentos 

existentes nas Escolas

 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados) 
 

6.2 Diretrizes 

 

Partimos do princípio norteador que o PEE coloca para a Educação Especial no Estado: 

garantir a inclusão na escola dos alunos com necessidades especiais. 

“Tal perspectiva educacional – a inclusão – desvia o foco da deficiência e enfatiza o ensino na 

escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar no aluno a origem 

de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola lhe 

proporcionar para que obtenha êxito escolar. (...) Nessa direção, a Educação especial é entendida 

como elemento integrante e indistinto do sistema educacional que se realiza transversalmente, em 

todos os níveis de ensino, nas instituições escolares, cujo projeto, organização e prática pedagógica 
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devem respeitar a diversidade dos alunos a exigir diferenciações nos atos pedagógicos que 

contemplem as e necessidades educacionais de todos. Suas ações devem refletir a capacidade que 

todos têm de aprender, dando ênfase à convivência e à aprendizagem na heterogeneidade como 

melhor forma para a construção do conhecimento, promoção da cidadania e afirmação da 

democracia social” (PEE do Rio de Janeiro, 2010)  

 

Não localizamos registros escritos de discussões sobre a realidade de Educação Especial no 

Município de Paraty, a não ser no Documento Final da COMUED 2009. Nele encontramos as 

seguintes diretrizes importantes e que se referem especificamente a essa modalidade de educação 

pública: 

 

1. As secretarias municipais de educação devem garantir a presença de professores auxiliares 

em sala de aula quando nestas houver alunos com necessidade especiais; 

 

2. As secretaria municipais de educação, de saúde e de 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; 

 

3. As secretarias de educação estaduais e municipais devem criar e/ou ampliar equipe 

multidisciplinar especializada para assessoria em educação especial; 

 

4. Devem ser garantidos recursos públicos da área de educação para transporte escolar ( 

terrestre e fluvial) adaptado às crianças com deficiências, discriminando por meio de censo 

escolar as responsabilidades do Estado e do Município; 

 

5. 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-classes, salas de recursos, salas para equipamentos audiovisuais, 

bibliotecas, brinquedotecas, refeitório, cozinha, banheiros, quadras poli esportivas e pátio 

recreativo. Todas as instalações e mobiliários devem ser adaptados às crianças e 

adolescentes e às suas etapas educacionais ofertadas, assim como aos alunos com 

deficiências. 

  

 

6. 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 As fundamental e ensino médio) e modalidades (educação 

profissional, de jovens e adultos, do campo, escolar indígena, especial e quilombola); 

 

 

Em sua análise cuidadosa, o GT diagnosticou a realidade de Educação especial da rede de ensino 

de Paraty, identificou os principais problemas e traçou propostas de enfrentamento.  

Como síntese, resumimos as principais questões apresentadas pelo GT: o desconhecimento da 

demanda exata no município por educação especial e a inexistência de classes e escolas preparadas 

e com acessibilidade para integrar e incluir os alunos; o despreparo de professores, educadores e 

equipes para trabalhar com as crianças, os adolescentes, os adultos e suas famílias, na perspectiva 

do desenvolvimento integral e da inclusão social dos alunos; e, a inexistência de equipes 

multiprofissionais que procedam a diagnósticos educacionais claros que permitam aos professores e 

educadores orientar o seu trabalho com os alunos, assim como a não existência de ações 

intersetoriais (saúde/educação/assistência social/desenvolvimento econômico/cultura e esporte) que 

permitam processos de trabalho com os alunos e suas famílias que, de fato, contribuam para o 

desenvolvimento de competências nas pessoas com deficiência, visando sua autonomia, segurança e 

dignidade para que possam exercer sua cidadania.  

Em Agosto de 2010, a Educação Especial foi apreciada novamente, agora no contexto dos 

Encontros Regionais de discussão e montagem do Plano Municipal de Educação. Focada nos 

encontros do Pantanal, da Mangueira e das Escolas Rurais, a modalidade foi refletida pelas 

seguintes pessoas: 

 

Carolina Albino, Fabiana Lopes, Fernanda  Antunes, Beatriz Alves , Flaviane Pacheco, Lucelena 

Cristo , Nilcecler Rodrigues, Tais Brasil, Márcia Oliveira, Françoise Brasil, Heliana Cândido, Jéssica 

Helena, Nauralina Viana, Marines Costa, Silene , Eryka Adolpho Martinez de Azevedo, Angelita 
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Nascimento de Araújo, Glaucia Gomes da Silva, Thiago A. de Souza Jacó, Juliana Pereira de Paula, 

Rosiléia Oliveira de S. Moreira, Ana Maria da Conceição, Adriana Porto da Silva, Adriana Passos, 

Christiano, Márcia Cristina de Souza, Simony Souza Vieira, Simone Marques Stanisce , Grazielle, 

Lúcia, Patrícia, Janiele Leste, Laís Chaves, Marilú Almeida, Josiane de Carvalho, Ana Paula S. 

Gonçalves, Ana Maria Souza, Francine R. A. Santos, Camilla P.P. Oliveira, Maria Helena Salustiano 

Santos, Gilmata Kéria de Oliveira Rocha, Rose Caldas. 

 

Os presentes foram convidados a debater a educação especial no município a partir de alguns 

documentos: Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Quadro elaborado pelo GT 

educação especial (I COMUED).  

 

A seguir apresentamos a sistematização das discussões sobre a temática Educação Especial – 

integração das conclusões da Conferência/2009 e das discussões nos Encontros Regionais.12  

 

6.2 Objetivos e metas 

 

1. Reduzir o número de alunos em classes com alunos com necessidades especiais; 

 

2. Ensino integral, com horário flexível, definido e trabalhado com professores e profissionais 

que possam avaliar e dar apoio às necessidades dos alunos; 

 

3. Reduzir a carga horária de sala de aula das crianças com necessidades especiais, 

completando-o com atividades extra-classe ( cultura, lazer, esportes, oficinas de formação e 

desenvolvimento de habilidades, convivência entre pessoas com e sem deficiências); 

 

4. Realizar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para fazer laudos médicos e 

educacionais de cada um dos alunos que auxiliem em sua inclusão em programas e 

atividades educacionais e socializadoras; 

 

5. A SME deve pensar ações que contribuam para distinguir “alunos com dificuldade de 

aprendizagem” de “alunos com necessidades especiais ou com deficiência”; 

 

6. Tentar incluir os alunos com deficiência nas classes comuns, procurando, dentro do possível, 

colocar a criança ou adolescente com colegas da mesma idade; 

 

7. Realizar concurso público específico para professores e educadores com formação em 

Educação Especial; 

 

8. Realizar levantamento (censo) sobre a quantidade de alunos com deficiências ( e os tipos de 

deficiências) para prever número de vagas a serem ofertadas na cidade; concursos públicos 

para professores e regentes; para fazer a previsão dos recursos financeiros necessários para 

a construção, reforma e adaptação de escolas e para planejar cursos e atividades de 

formação continuada dos professores, educadores e pessoal de apoio das escolas; 

 

9. Sensibilizar e realizar, periodicamente, a escuta dos professores, evitando sentimentos de 

“estar solitário” no enfrentamento das situações em sala de aula; 

 

10. Otimizar as funções do professor de apoio; 

   

11. Garantir que a Equipe Pedagógica da SME visite as escolas com regularidade e freqüência 

quinzenal e instituir Postos Volantes com psicólogos e professores capacitados para  apoio às 

escolas; 

 

12. Inserir no currículo do curso de formação de professores, disciplina sobre Educação Especial; 

 

13. Construir escolas adaptadas e reestruturar as existentes para permitir acessibilidade aos 

alunos com deficiências; 

 

                                                 
12

 Em anexo, no final deste documento,  está o  Quadro  GT Educação Especial que apresenta as conclusões da I COMUED 

(2009) . Também, em anexo, os relatórios dos grupos que discutiram essa temática nos Encontros Regionais. 
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14. Cuidar continuamente do ambiente (da sala de aula e da escola), estimular a convivência e o 

relacionamento em classe , na escola e na comunidade; 

 

15. Estabelecer metas e objetivos específicos – Habilidades para desenvolvimento das condições 

de autonomia do aluno com deficiência; 

 

16. Verificação (Avaliação) da aprendizagem do aluno, de acordo com os objetivos para ele 

traçados; 

 

17. Exigir que a família cumpra sua parte no processo educacional; 

 

18. O Conselho Tutelar deve estar mais presente nas escolas; 

 

19. Organizar currículos diferenciados para os alunos; 

 

20. Garantir inclusão de qualidade, com direito, respeito e dignidade; 

 

21. Garantir a contratação de professores concursados para compor quadro de profissionais 

especialistas na área de psicologia, psicopedagogia e educação especial, visando uma 

educação de qualidade (AMPLIAR O QUADRO PROFISSIONAL NA SME); 

 

22. Viabilizar veículos (automóveis, vans e barcos) adaptados para fazer o transporte dos alunos 

com deficiência; 

 

23. Reduzir a carga horária do professor que trabalha com alunos com deficiência; Instituir 

incentivos e premiações para os professores avaliados positivamente, a partir de avaliações 

objetivas de seu trabalho; incentivar e gratificar professores pesquisadores; 

 

24. Oferecer aos jovens alunos formação e educação profissionalizante, preparando-os para o 

mundo do trabalho; 

 

25. Desenvolver parcerias com instituições para oportunizar o acesso dos jovens alunos à 

Universidade; 

 

26. Instituir serviços médicos de acompanhamento e apoio psicológico aos professores que 

trabalham com educação especial;  

 

27. Implementar, viabilizar o conjunto de soluções e sugestões, imediatamente à aprovação do 

PM. 

 

28. Ampliar, no prazo de dois (2) anos a oferta de vagas na modalidade Educação Especial; 

 

29. Realizar concurso público, no prazo de um (1) ano e que isso seja efetivo, tanto para a zona 

urbana quanto para a rural; 

 

30. Implementação imediata de um grupo de profissionais especializados em diversas áreas para 

identificar, precocemente, as dificuldades de aprendizagem e de desenvolvimento das 

crianças e adolescentes alunos da rede; 

 

31. Construir, no prazo de dois (2) anos, escolas adaptadas e com acessibilidade para os alunos 

com deficiência e adequar, no prazo de um (1) ano, as escolas existentes, fazendo-o de 

acordo com às normas técnicas internacionais de acessibilidade; 

 

32. Imediatamente à aprovação do PME, efetivar sua realização. 

 

7. EDUCAÇÃO INDÍGENA 
 

7.1 Elementos de diagnóstico – a educação indígena no município 

 

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo VIII, “Dos Índios”, art. 231, apresenta: 
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“São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, 

e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarca-las, proteger e fazer respeitar os seus bens.” 

 

No Capítulo III, “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, o art.210, determina: 

 

“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais”  e 

seu inciso 2. estabelece: 

 

“O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem”.  

 

Na Carta Constitucional a que estamos nos referindo, o Estado admite pela primeira vez na 

história o caráter pluricultural da sociedade brasileira e, posteriormente as leis e instrumentos 

complementares explicam e definem o que são as diferentes culturas e os povos a que se referem, 

detalhando direitos que a eles devem ser garantidos. É o caso da educação indígena. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação (2001), redesenharam uma 

nova função para a escola indígena, detalhando o direito de seus usuários a uma educação escolar 

diferenciada, específica, intercultural e bilíngüe, com suas línguas maternas e com processos 

próprios de aprendizagem.  

Segundo informa o PEE do Rio de Janeiro (2010), “Em relação ao processo de 

regulamentação da educação escolar indígena é importante destacar, também  o Parecer CNE/CEB 

n. 14, de setembro de 1999, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação escolar 

Indígena, bem como a Resolução CNE/CEB n. 3, de 10 de novembro de 1999, que e estabelece  as 

diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, definindo-as como uma categoria 

específica, com normas e procedimentos jurídicos próprios, assegurando-lhes autonomia pedagógica 

e curricular, estabelecendo , para os estados, o dever de criar programas diferenciados para 

formação dos professores indígenas, facultando-lhes o direito a estarem em serviço e habilitando-se 

para o magistério indígena concomitantemente (art.6, parágrafo único ). A referida resolução 

estabeleceu também que “ a atividade docente na escola indígena será exercida prioritáriamente por 

professores indígenas oriundos da respectiva etnia” (art.8.). Esses direitos foram legitimados, ainda, 

pelo Decreto n. 5,051, de 19 de abril de 2004, que promulgou a Convenção 169, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais” 

 

As Escolas Indígenas e as Salas de Extensão são os estabelecimentos e espaços oficiais que 

desenvolvem a educação indígena, cujo objetivo é o reconhecimento da diversidade cultural e 

lingüística do povo indígena, a valorização de seus saberes e seus complexos sistemas de 

pensamento, contribuindo à recuperação de suas memórias históricas e reafirmando suas 

identidades e pretendendo com isso estabelecer pontes que ligam os índios a outras experiências 

históricas e que lhes facilite, de maneira autônoma e crítica, ter acesso à cultura e à sociedade 

nacional e mundial. 

 A coordenação das ações escolares de educação indígena está, hoje, sob responsabilidade do 

Ministério de Educação, cabendo aos Estados e aos Municípios a sua execução.  

Ainda que se tenham desenvolvido alguns avanços, o quadro geral da educação escolar 

indígena no País está permeado por experiências fragmentadas e descontínuas e é regionalmente 

desigual e desarticulado. A proposta de uma escola indígena diferenciada, de qualidade, representa 

uma grande novidade no sistema educacional do País e exige das instituições e órgãos responsáveis 

a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que estas escolas sejam de 

fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema oficial, quanto para que sejam 

respeitadas as suas particulariedades.  

Porém, há ainda muito a ser feito no sentido da universalização de uma educação escolar de 

qualidade para os povos indígenas, que venha ao encontro de seus projetos de futuro e autonomia 

que lhes garanta sua inclusão como cidadãos brasileiro.  

No Estado do Rio de Janeiro, o Decreto 33.033 de 22/04/2003 criou a categoria Escola 

Indígena no Sistema Estadual de Ensino e a Deliberação 286 de 09/09/2003, estabeleceu as 

normas para a autorização, estrutura e funcionamento das escolas indígenas no âmbito do Ensino 

Básico.  

 



 37 

Em 2006, através da resolução SEE 3279. de 25/08, foi criada oficialmente a Escola Indígena 

Estadual Karai Kuery Renda, situada na aldeia de Sapukai  no município de Angra dos Reis e das  

salas de Extensão: a) Tava Mirim (aldeia Itaxim), em Paraty, na praia de Paraty-Mirim  e Karai Oka 

(aldeia Araponga) também no município de Paraty .13.  

Estas três escolas indígenas tem 249 alunos matriculados no Ensino Fundamental, divididos 

em quatro ciclos, com duração total de dois anos. Os alunos são atendidos por sete (7) professores 

bilíngües guaranis, contratados por resolução específica e que fizeram o Programa de Formação para 

a Educação Escolar Guarani na Região Sul e Sudeste do Brasil Kuaa-mbo‟ e, Mbyá Conhecer- 

Ensinar, promovido pelo Protocolo Guarani.  

Além das aldeias acima identificadas, existe em Paraty uma terra indígena Kiowa (Kayová), 

em Rio Pequeno. Não se conhece o total de indivíduos que nela habita, porém sabe-se da existência 

de crianças e jovens em idade escolar e que não freqüentam a escola, pois lá não as há. Este núcleo 

é atendido pela FUNAI e FUNASA. 

 Em âmbito local, no município de Paraty, as diretrizes estaduais orientaram as discussões 

sobre a Educação Indígena. Esta modalidade educacional não fora refletida no momento da 

COMUED/2009 mas, ao retomarem-se as discussões no município sobre o PME Educação, o Grupo 

de Trabalho da Educação Indígena da aldeia Guarani Itaxi Paraty, montou um documento 

diagnóstico , levantando demandas, problemas prioritários e formulando propostas de 

enfrentamento, que orientaram as discussões nos encontros regionais de preparação do Plano de 

Educação. 14 

 Este documento foi analisado nos Encontros Regionais de construção do PME de Paraty, 

(Mangueira e Escolas Rurais), apreciado e ampliado pelas seguintes pessoas: 

 

Nena Gama, Mariana Lobo, Patrícia Fabricante, Patrícia Solari, Izaque Souza, Mariano, Nathalia A. 

Fernandes. 

 

7.2 Diretrizes 

 

A fragmentação e descontinuidade dos trabalhos e os desafios para a implementação das 

escolas indígenas no país, se manifestam também nas Escolas e Salas de Extensão existentes no 

Estado do Rio de Janeiro.  

Visando enfrentar alguns dos desafios, o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro /2010, 

situa as principais diretrizes para a educação escolar indígena: 

 

1. Formular ações que promovam a intersetorialidade com outras esferas de gestão pública 

(Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura), contribuindo para o fortalecimento dos 

projetos de auto-sustentabilidade das comunidades indígenas, estimulando e renovando, em 

suas escola, os canais e formas de diálogo intercultural,contemplando, ao mesmo tempo, os 

projetos próprios de intercultura, que se conduzem por uma concepção mais integrada e 

abrangente da realidade; 

2. Planejar a gestão escolar indígena do Estado do Rio de Janeiro de acordo com a dinâmica 

social indígena (local e extra local), considerando seu crescimento demográfico, os impactos 

sobre seus territórios com suas dimensões reduzidas e condições ecológicas alteradas pelo 

contato com a sociedade envolvente , com conseqüentes deslocamentos espaciais e 

utilização de novas estratégias de sobrevivência; 

3. Estimular e fortalecer, nas escolas indígenas estaduais, atividades voltadas para a promoção 

da qualidade de vida das comunidades indígenas, prevendo-se a oferta futura de cursos 

técnicos diferenciados e de acordo com os projetos de sócioetnodesenvolvimento das terras 

indígenas; 

4. Assegurar a consulta e participação institucionalizada das representações dos professores, 

alunos e respectivas comunidades indígenas na elaboração das políticas de educação escolar 

indígena no Estado do Rio de Janeiro, na definição de projetos e ações, acompanhamento e 

avaliação da execução; 

                                                 
13

 Segundo o PEE do Rio de Janeiro, “(...)  No Brasil, a população Guarani é de aproximadamente 40 mil índios, subdivididos 

em três grupos lingüísticos: Nhamdéva, Kayová e Mbyá, que vivem em dezenas de aldéias espalhadas por mais de 100 

municípios, localizados em 10 estados, um dos quais o Rio de Janeiro. A população que vive no litoral sul fluminense é 

predominantemente Mbyá, calculada em, aproximadamente,  650 indivíduos, distribuídos , atualmente, em cinco aldeias 

situadas nos municípios de Angra dos Reis e Parati”. (PEE-RJ/2010) 
14

 A íntegra do documento : “Grupo de Trabalho da Educação Indígena da aldeia Guarani Itaxi Paraty/2010, se encontra 

incluído, em anexo, no final desta Minuta de Lei. 
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5. Edificar prédios escolares, referenciando-se na concepção arquitetônica e realidade ecológica 

das comunidades indígenas; 

6. Propiciar a produção e difusão de material didático e paradidático adequado às 

especificidades das comunidades indígenas; 

7. Apoiar o ingresso dos professores indígenas no Ensino Superior diferenciado. 

 

7.3 Objetivos e metas 

 

1. Estabelecer regime de colaboração União, Estado, Município para acabar com as 

desigualdades e disparidades nas condições da Educação Indígena no Município; 

 

2. Demandar ao Município que assuma sua responsabilidade na Educação Indígena como 

consta na legislação da Secretaria de Estado de Educação, Art.5  O estabelecimento de 

ensino instituído como Educação Indígena é competência do Poder Público Estadual, 

podendo pedir colaboração e estabelecer parceria com o Município, mediante instrumento 

jurídico pertinente com observância dos princípios....art. 7 como unidades próprias 

autônomas e específicas no seu sistema educacional e as proverá de recursos humanos, 

materiais e financeiros.” ; 

 

3. Proteger as crianças Guaranis do insucesso no desempenho escolar; 

 

4. Colocar, nas Escolas Indígenas, professores que atendam às 5ª.; 6ª;7ª; e 8ª séries (6º 

AO 9º ANO) do Ensino Fundamental; 

 

5. Formar jovens e adultos indígenas comprometidos com os projetos de suas comunidades 

de melhoria das condições de vida; 

 

6. Demandar do Estado e/ou do Município (ou em parceria) a construção outra(s) escola(s) 

(nas aldeias) para o prolongamento do ensino da 5ª à 8ª.séries; 

 

7. Garantir a continuidade e integralidade do Ensino Fundamental; 

 

8. Contribuir para a ampliação da oferta de Educação Básica Intercultural nas escolas 

indígenas, para que, os jovens possam prestar concurso e trabalhar, por exemplo, na 

FUNASA ou no IBGE, permanecendo na  

Aldeia para contribuir com os projetos sociais, como saúde e acompanhamento das    

necessidades da população; 

 

9. Garantir que as escolas regulares trabalhem, efetivamente, a cultura indígena para que 

as crianças não indígenas não construam visões preconceituosas sobre os índios; 

 

10. Que se proceda ao controle sobre a quantidade de horas que o aluno freqüenta na escola, 

para poder desenvolver o programa curricular e, ao final, se avalie o aluno.  

 

11. Que se garanta a carga horária definida em lei para funcionamento das escolas indígenas 

– Secretaria de Estado e Educação, Cap.II , Da Organização, Estrutura e Funcionamento das 

Escolas Indígenas: “ A educação básica nos níveis fundamental e médio terá a carga horária 

mínima anual de 800 horas, distribuídas num mínimo de 200 dias letivos; 

 

 

12. Que se inclua as escolas indígenas nas atividades do calendário social e cívico do 

município, gerando uma dinâmica nova de integração; 

 

13. Garantir que, nas escolas indígenas a comunidade construa, junto com a escola, a sua 

proposta pedagógica. Segundo o Conselho Estadual de Educação, no Cap.I, Da Criação da 

Categoria das Escolas Indígenas, art.8 “que o planejamento da educação escolar 

indígena, em cada sistema de ensino, deve contar com a participação de representantes 

de professores indígenas, de organizações indógenas e de apoio aos índios, de 

universidades, de órgãos governamentais e de organizações não governamentais”; 
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14. Afiançar que as aldeias tenham autonomia para criar projetos que dêem continuidade 

cultural; 

 

15. Promover e garantir a viabilização de parcerias interinstitucionais, visando ações 

conjuntas entre escolas da rede de ensino municipal, estadual, federal e particular do 

município de Angra dos Reis e Paraty e a(s) escola(s) indígena(s) estadual(is) Guarani. 

Essas ações podem ser, palestras, oficinas, visitas orientadas em torno de projetos 

vinculados a tratamento intercultural de temas como: sustentabilidade, problemática do 

lixo, prevenção DST/Aids, uso indevido de drogas, entre outros conteúdos transversais; 

 

16. Garantir a representação indígena nos Conselhos de Educação de Paraty e de Angra dos 

Reis; 

 

17. Promover a valorização e a difusão do legado histórico-cultural indígena nas redes de 

ensino particular, municipal, estadual e federal, presentes no município, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e, sobretudo, nos cursos de formação dos professores de 

nível médio e superior, em conformidade com a Lei n. 11.645/08; 

 

18. Garantir a formação continuada dos professores indígenas; 

 

19. Afiançar que, nas práticas pedagógicas se possa contar com materiais didáticos e 

paradidáticos (biblioteca, TV, DVD, áudio, micro computador, câmaras fotográficas, etc), 

necessários para ajudar os professores a nortearem o ensino; 

 

20. Garantir o respeito aos direitos dos indígenas, disseminando seus conhecimentos sobre a 

sócio diversidade indígena, conhecendo mais sobre sua história, crenças, mitos, lendas e 

ouvindo o movimento indígena do país a respeito do assunto; 

 

21. Respeitar a diversidade cultural e étnica; 

 

22. Assegurar que as crianças e jovens conservem sua língua materna, garantindo as 

condições para manter o Guarani em sua escolarização. A manutenção da língua é um 

forte aliado na valorização da cultura indígena; 

 

23. Instituir no município um Centro Indígena que abrigue escola, alojamento, espaço de 

exposições, venda de artesanato e palestras para estudantes de outras escolas. 

 

8. EDUCAÇÃO AFRO-BRASILEIRA 
 

8.1 Elementos de diagnóstico – a educação afro-brasileira no município 

 

A Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases garantem a todos o pleno exercício 

dos direitos e acessos às fontes da cultura nacional, de modo a apoiar e incentivar a valorização e a 

difusão das manifestações étnico-culturais, tanto afro-brasileiras, como as de outros grupos 

participantes do processo de formação nacional.  

A Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional , para incluir no currículo oficial da rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira” e dá outras providências. Oito anos depois, a Lei 10.639/2003, de 09 de 

janeiro de 2003, inclui na lei anterior, remetendo-se à lei de 1996, explicita em seus artigos que,  

 

“O conteúdo programático de História e Cultura da Afro-Brasileira deve incluir o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil. E, que os conteúdos referentes serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras”. 

 

Nessa direção, o Conselho Nacional de Educação aprova, ainda em 2003, o Parecer CNE/CP 

3/2003, que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas a serem executadas pelos estabelecimentos 

de ensino de diferentes níveis e modalidades educacionais. Cinco anos depois, a Lei 11.645, 
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sancionada em março de 2008, atualiza a Lei 10.639/03, e torna obrigatório nos estabelecimentos 

de ensino, público e privado, além do ensino da História e da Cultura dos povos indígenas, o ensino 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira, contemplando o estudo da História da áfrica e dos africanos, 

a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

valorizando a participação do negro nas áreas social, cultural, política e cultural, pertinentes à 

História do Brasil. A lei determina ainda a inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro 

como o Dia Nacional da Consciência Negra. Três importantes princípios podem são identificados 

nessa lei, e que deverão dar base aos conteúdos a serem trabalhados, assim como orientar as ações  

e a prática pedagógica dos  professores: consciência política e histórica da diversidade; 

fortalecimento de identidades e direitos e ações educativas de combate ao racismo e à discriminação 

No entanto, em que pesem todos os esforços empreendidos para a implementação do ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira, contribuindo para a formação de valores, hábitos e 

comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias dos povos que formam a 

cultura e a riqueza nacionais, no sistema de educação no Rio de Janeiro, temos ainda muito desafios 

para isso. O Plano Estadual de Educação (PEE), o reconhece e, em seu texto aponta duas diretrizes 

importantes para o Estado e seus municípios colocarem em  execução o ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileiras, quais sejam:  

 

1. Instituir, nos sistemas de ensino, História e Cultura Afro-brasileira e Diretrizes Curriculares 

para a implantação da Cultura Afro-brasileira nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

referenciais curriculares e critérios para a implantação nos currículos das ações étnico-raciais;  

 

2. Cabe ao Conselho Estadual de Educação e aos Conselhos Municipais de Educação, junto às 

entidades do movimento negro, aclimatarem as diretrizes, dentro do regime de colaboração e 

autonomia, dando importância aos planejamentos, sem omitir a participação dos interessados, 

definindo medidas urgentes nos cursos de formação de professores, incentivando a construção e 

divulgação de conhecimentos, o desenvolvimento, a pesquisa e o envolvimento comunitário nas 

questões étnico-raciais” (Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ano 2010) 

 

No município de Paraty existem duas comunidades negras rurais, o Quilombo do Campinho 

da Independência, com acesso pela BR 101, Km 584 , no sentido Paraty – São Paulo, no qual vivem, 

aproximadamente pessoas e o Quilombo do Cabral situado     distante do centro de Paraty. No 

primeiro núcleo há uma (1) escola de Educação Fundamental, a Escola Municipal do Campinho, com 

143 alunos e 08 professores. No segundo núcleo há também uma escola de Educação Fundamental, 

a Escola Municipal do Quilombo do Cabral, com 30 alunos e 01 professor15. Segundo nos informa a 

Associação dos Moradores do Quilombo do Campinho- AMOQC, no núcleo funciona o Projeto Ponto 

de Cultura Manoel Martins, que desenvolve programas com crianças, adolescentes e jovens, visando 

que resgatar a cultura e a história africanas. 

No contexto de construção do Plano Municipal de Educação de Paraty, o Tema da Educação 

Afro-Brasileira , ainda que possa ter sido refletido por algum grupo na COMUED/2009, não ficou 

registrado. No processo de continuação das reflexões sobre a educação no município, a partir de 

agosto do corrente ano, a temática foi motivo de discussão do Encontro Regional das Escolas 

Rurais (21/09/2010), e, na mesma data, recebeu contribuições da Associação de Moradores do 

Quilombo do Campinho (AMOQC), que entregou à Secretaria Municipal de Educação um documento 

com subsídios sobre o tema e apontando diretrizes e metas e que foi postado no Bolg.16 O Grupo de 

Trabalho Educação Afro-Brasileira que discutiu o tema no Encontro Regional era formado pelas 

seguintes pessoas: 

 

Daniele Elias Santos, Simone Barreiros Martins, Maria Aparecida de O. Dutra e Elizabeth Bittencourt. 

 

Discutiram a temática, desenvolvendo um primeiro quadro situacional para o município. A 

seguir, resumimos os principais pontos desse quadro, informando que, o mesmo se encontra, na 

íntegra, em anexo.  

 

1. (Situação) Desconhecimento da legislação por parte do poder público e dos 

professores.  1.1. (Problema prioritário) Desinteresse pela discussão e busca de 

soluções. 

                                                 
15

 Não temos a informação se o Município de Paraty realizou o Censo Escolar  do MEC (2005) que buscava conhecer raça/cor  

dos alunos matriculados nas redes de ensino nos municipais no país. 
16

 Em anexo, documento “ Educação Afro-Brasileira e o Pano Municipal de Educação” .  AMOQC,  21 de setembro de 2010. 
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2. Ausência de uma proposta pedagógica.   

 

2.1. Despreparo dos  profissionais de ensino. 

 

3. Ausência de material didático e para-didático 17.   

3.1.Dificuldades de trabalho para os docentes. 

 

4. Ausência de interação e troca de conhecimentos e experiências entre as escolas.  

4.1. Resistência ao desconhecido e às diferentes realidades. 

 

5. Descontinuidade do intercâmbio com os sujeitos sociais detentores do notório saber. 

5.1. Perda do conhecimento tradicional dos diferentes componentes étnicos de 

Paraty. 

 

8.2 Diretrizes 

 

Mais além de refletir a implementação do ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras nas 

escolas, a oportunidade é de considerar, mais atentamente, como, em nossa prática educativa, 

trabalhamos a diversidade cultural e contribuímos para afirmar a auto-imagem dos diferentes povos 

que formam a cultura e a riqueza nacionais. 

Além de ser um direito social, a educação é um processo de desenvolvimento humano. Se 

analisarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) , entendemos que a educação escolar é 

um espaço sociocultural e institucional no qual se processa o trato pedagógico do conhecimento e da 

cultura. Ainda que, por princípio, a educação seja universalista, sabemos que, muitas vezes, “as 

práticas educativas que se pretendem iguais para todos acabam sendo as mais discriminatórias. 

Essa afirmação pode parecer paradoxal, mas, dependendo do discurso e da prática desenvolvida, 

pode-se incorrer no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças” 

(GOMES, 2001).  

Refletir essas questões quando se está discutindo a Educação no município de Paraty é muito 

pertinente, principalmente quando a reflexão se situa no contexto das coletividades e pessoas 

negras e da relação dessas com os vários espaços sociais. No campo da educação formal, a 

população negra, mais especificamente a população quilombola, se torna beneficiária das políticas 

públicas , recentemente, há menos de uma década. Antes disso, a existência de escolas em áreas 

quilombolas era, muitas vezes, produto dos esforços da própria comunidade, ou de alguns governos 

locais, passando, no entanto, pelos problemas de precariedade das escolas rurais. Portanto, além de  

importante o debate hoje, sobre o reconhecimento das diferenças e suas relações com a prática 

educativa, reforça e busca o reconhecimento da garantia de direitos  e da afirmação e rivitalização 

da auto-imagem do povo negro. 

 

8.3 Objetivos e metas 

A seguir, na ótica de integração das discussões feitas pelo GT do Encontro Regional da 

Escolas Rurais e das contribuições recebidas da AMOQC, apresentamos as diretrizes, objetivos e 

metas para enfrentamento das questões e desafios na Educação Afro-Brasileira, situando-as 

também na previsão e urgência de serem alcançadas: 

 

1. Implantar nas redes de ensino público e privado do município de Paraty a Lei 11.645/08, 

tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira; 

 

2. Capacitar os profissionais da rede de ensino para o ensino dos conteúdos relativos à 

educação das Relações Étnico-Raciais e de História e Cultura Afro-Brasileira, em todos os 

níveis de escolarização básica e de maneira transversal as todos os conteúdos curriculares; 

 

3. Prestar apoio aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e 

métodos de ensino, cujo foco seja a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana e a 

educação das relações Étnico-Raciais; 

 

                                                 
17

 Ver quadro, em anexo, “Escolas localizadas em área remanescente de Quilombos que utilizam material didático ( anexar da 

pag 11 do documento : “Educação em Paraty , em números”) 
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4. Instituir parcerias com universidades, com órgãos e instâncias governamentais (federais, 

estaduais e municipais) , com organizações não governamentais e com movimentos sociais e 

grupos quilombolas , para viabilizar o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos cursos 

de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental e 

Educação Média, assim como naqueles cursos de formação continuada destinados a 

professores e profissionais da educação; 

 

5. Garantir a inserção dos saberes e práticas cotidianas de matriz africana nos currículos 

escolares, através do intercâmbio com diferentes sujeitos sociais e com os(as) griôs de 

comunidades quilombolas, que acumulam memória e trabalhos reconhecidos no setor; 

 

 

6. Viabilizar parcerias com instituições que possam contribuir na capacitação e na construção de 

propostas e materiais pedagógicos; 

 

7. Estimular e viabilizar a produção e a aquisição de recursos didáticos (acervos bibliográfico, 

videográfico e iconográfico, entre outros) para subsidiar o trabalho docente numa perspectiva 

transversal de valorização da memória, da história e da diversidade cultural e étnica; 

 

8. Instituir um Programa de aquisição, produção e distribuição de materiais pedagógicos e  de 

apoio à educação afro-brasileira, viabilizando-o para toda  a rede de ensino do município; 

 

9. Viabilizar fóruns, encontros , debates intersetoriais a respeito das questões que envolvem a 

educação afro-brasileira, enfatizando a participação dos afro-descendentes do município; 

 

10. Garantir a implementação do Ensino Fundamental, em sua integralidade, nas escolas rurais 

dos Quilombos do Campinho e do Cabral, articulando o seu currículo com o contexto rural, 

étnico e com as tradições locais, atendendo às determinações do Plano Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial – PLANAPIR, do Estatuto da Igualdade Racial e à Resolução n. 4 de 13 de 

julho de 2010; 

 

11. Proceder a levantamento e análise anual dos dados sobre acesso, permanência e 

terminalidade da população afro-descendente nos diferentes níveis e modalidades da 

educação básica, em Paraty, visando subsidiar as políticas públicas municipais de promoção 

da igualdade racial; 

 

12. Garantir assento no Conselho Municipal de Educação dos representantes do movimento 

quilombola do município; 

 

13. Revisar e adequar materiais didáticos que contenham conteúdos preconceituosos e 

depreciativos sobre as pessoas negras; 

 

14. Incluir nos calendários escolares as datas significativas da cultura afro-descendente; 

 

15. Realizar, em conjunto com a secretaria municipal de cultura, levantamento sobre memórias 

de matrizes africanas do cotidiano cultural paratiense, visando valorizar e divulgar os grupos 

tradicionais remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros no município. 

 

      “ O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas 

aos alunos de ascendência negra (...) Além disso, essa memória não pertence somente aos 

negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos 

cotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas 

quais se desenvolvem, contribuíram cada um ao seu modo na formação da riqueza econômica e 

social e na identidade nacional”  

Kabengele  Munanga 

 

9. Formação e valorização dos profissionais da educação 

 

9.1 Elementos de diagnóstico – a formação e valorização dos profissionais da educação 

no município 
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“Educar não é formar um profissional qualificado,é formar um ser humano qualificado(...) é 

desenvolver a subjetividade(...) que diabo de escola é essa que, além de não educar nossas 

mãos, não educa nosso coração?  ( Frei Betto e Domenico De Mais)                                                                    

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. 

Estas são premissas importantes afirmadas no PNE e no PEE, este último, em seu documento de 

2010, define os objetivos e metas para os profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro, 

relativas às questões de: Formação Inicial Continuada, Condições de Trabalho e Salário e 

Carreira 18 

A Rede de Ensino de Paraty, que cobre da Educação Infantil ao Ensino Superior, está 

estruturada a partir de 45 equipamentos sendo 32 escolas municipais, 06 escolas estaduais e 07 

escolas privadas. Os equipamentos educacionais estão distribuídos da seguinte forma: 16 na zona 

urbana e 29, na zona rural e costeira. Segundo dados atuais da SME, o total de alunos da rede é de 

5.546. O quadro funcional da Secretaria indica 326 professores, sendo 290 professores regentes e 

36 professores auxiliares. Do todo dos professores, 23 são diretores de unidades e 13 são 

coordenadores, atuando em diversos departamentos e  em período integral.  

Na COMUED/2009, o tema “formação e valorização dos profissionais de educação” no 

município foi discutida pelo GT do mesmo nome e, na ocasião o grupo procedeu a uma análise 

diagnóstica, identificando problemas e situações e construindo um conjunto de propostas de 

enfrentamento.  

Tudo isso está sintetizado no Quadro do GT de Formação e Valorização dos Profissionais de 

Educação19 e subsidiou o documento final da Conferência, no qual podemos identificar os três eixos 

do tema, que orientaram as discussões do GT e o levaram à construção das diretrizes apontadas na 

COMUED para essa questão. Na seqüência apresentamos os eixos orientadores do GT e o conjunto 

das diretrizes construídas para o tema: 

 

As secretarias municipais e estaduais 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.  

 

Diretrizes da COMUED para a temática:  

 

 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; 

 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);  

 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 opção de 

ampliação de horas semanais de trabalho para os profissionais do magistério e promover 

concursos com regime de dedicação exclusiva;  

                                                 
18

 Consultar o conjunto dos Objetivos e Metas expressos no PEE do Rio de Janeiro/2010, para os professores do Estado.  
19

 O Quadro referido encontra-se em anexo , na parte final deste documento. 



 44 

 Os gestores da educação devem estabelecer parcerias com entidades, instituições e 

universidades para capacitação dos educadores em elaboração de projetos e na formação 

continuada; 

 As secretarias municipais de educação devem definir, elaborar e divulgar as diretrizes e 

concepções filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas e pedagógicas para a rede 

municipal; 

 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; 

 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; 

 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 As fundamental e ensino médio) e modalidades (educação 

profissional, de jovens e adultos, do campo, escolar indígena, especial e quilombola); 

 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.; 

 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; 

 No contexto da continuidade das discussões e da construção do PME (agosto-setembro de 

2010) o Tema foi retomado e apreciado em todos os Encontros Regionais, ou seja, Pantanal, 

Mangueira (manhã e tarde), Taquarí, Escolas Costeiras e Escolas Rurais. As discussões e 

aprofundamento das reflexões sobre o tema avançaram, e foram orientadas pelas conclusões do 

GT/COMUED, pela experiência e conhecimento de cada um dos participantes e pelas diretrizes dos 

PNE e PEE do Rio de Janeiro. Dentre os temas, este foi um dos que atraiu mais interesse, sendo 

discutido nos cinco pólos. A integra das conclusões dos grupos pode ser consultada nos relatórios 

dos GT/Pólos, que se encontram em anexo a este documento Minuta. 

  

As discussões deste tema envolveram as seguintes pessoas :  

 

Eliene Moreira de Souza, Ana Cristina de Assis Brasil, Valéria Cristina dos Santos Monteiro, Renato 

da Silva Gonçalves, Antonio Carlos O. da Silva, Janaína Siqueira Teixeira, Denísia Aparecida da 

Conceição Rocha, Isaura Marcos Pereira, Doralina J.A. Martins, Cássia C. P. Pereira, Fernada A. L. de 

Souza, Roseli O. Alvarenga, Áurea Siqueira, Cristina M. L.S. Rosa, Lenice Nascimento, Sônia C.M. 

Arcante, André R. de Mattos, Sirlene de Lara, Aparecida N. Soares, Maria Cristina Cmpos, Thalita R. 

O. Barrilari, Camila A. Gomes, Ângela 

Lourdes Ribeiro, Débora de L. B. Bulhões Silva, Cremilda Moura da Silva Barros, Elcia Porto da Silva 

Sandro Panaro Ramiro, Aldo dos Santos, Mercedes Emilia Rubem, Eleonice dos Santos, Nelza, 

Mariano Teixeira Galosse, Rita de Cássia R. Passos, Alaíde Maria O. F. Nascimento, Mariângela 

Pereira, Leandro Costa, Andréia Mariano, Ana Lúcia R. Mendonça, Maria Regina S. Nunes, Elizângela 

S. do Nascimento, Suélen S. Alves, Beatriz C., Marcelo Assis, Elizabete S. Leite, Vanessa F. de 

Queirós, Juliana A. M. da Cunha, Maraia A. M. C. Silva, Margarida V. R. da Silva, Viviane V. Faria, 

Ana C. P. de Jesus, Janaína Gama, Sônia Maria, Gemina, Vanessa Fernandes da Silva, Valdéa da, 

Costa Walfrido da Silva, Márcia Valéria Duarte Fernandes, Alonso de Campos, Lídia Aparecida de 

Oliveira, Edna Aparecida Apolinério, Ada M. Moreira, Elisângela da Conceição. 

 

9.2 Diretrizes 

Nesta Temática – de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação - o Plano 

Municipal de Educação de Paraty deve contribuir para: 
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- garantir a formação inicial e continuada dos professores e profissionais da educação e deve 

concorrer, com condições e recursos para o desenvolvimento educacional do pessoal de apoio; 

essa formação deve ser parte integrante da jornada de trabalhos dos profissionais da área de 

educação; 

- a adoção, por parte do governo municipal de uma política de cargos e salários que adote, como 

referência, o piso salarial nacional e a perspectiva do plano de carreira dos servidores públicos 

federais da educação; e 

- que os novos concursos, levem em conta o regime de dedicação exclusiva dos professores, 

visando o funcionamento progressivo das escolas em tempo integral. 

 

9.3 Objetivos e metas 

Considerando-se as especificidades do município de Paraty e, visando a integração das 

discussões dos grupos, arrolamos, a seguir, os objetivos e metas apontados: 

1. Realizar, no prazo de um (1) ano concurso público para professores, professores 

auxiliares, coordenadores pedagógicos, diretores, psicólogos, pedagogos, assistentes 

sociais, previstos no quadro da SME;  

2. Garantir transparência, objetividade e divulgação das receitas e despesas municipais na 

área de educação; 

3. Assegurar que o plano de cargos e salários adote o piso salarial nacional, levando-se em 

conta que o piso nos municípios vizinhos já é superior ao nacional; 

4. Promover, no prazo de dois (2) anos, a partir da aprovação do Plano, a atualização do 

Estatuto do Magistério Municipal; 

5. Incentivar, a partir da aprovação do PME, a continuidade dos estudos dos professores e 

profissionais técnicos, administrativos e de apoio que atuam na SME; 

6. Garantir formação continuada para os professores contratados e para os efetivos, 

adequada às necessidades e demandas que tenham esses professores; 

7. Promover a reorganização imediata do Ensino Multisseriado, com a participação dos 

professores, buscando horários alternativos, número de alunos pedagogicamente 

adequados para o trabalho educativo e construindo planos e programas de trabalho 

adequados; investir na  formação e na capacitação dos professores que atuam nesse 

trabalho;   

8. Considerando-se que os professores em formação atuarão em escolas do município, 

recomenda-se que a SME promova o desenvolvimento profissional desses educadores, 

investindo em complementações curriculares e criando programas de monitoria e 

professores assistentes envolvendo os estudantes dos cursos de habilitação na área de 

educação; 

9.  Implantar, no prazo de um (1) ano, como política municipal, o título de notório saber 

para os(as) mestres e os(as) griôs, para que possam ser reconhecidos profissionalmente 

e remunerados e para que possam integrar a rede de ensino municipal, garantindo a 

transmissão de seus conhecimentos às gerações mais jovens; 

10. Organizar e desenvolver, no prazo de um (1) ano, um programa específico para 

alfabetização e garantia de ensino fundamental a todos os servidores públicos que dele 

necessitarem; 

11. Implementar, no prazo de um (1) ano a partir da aprovação do PME, cursos de formação 

on-line, semi-presenciais e presenciais, em consonância com as demandas dos 

profissionais, educadores e técnicos e alinhados com a filosofia da SME; 

12. Garantir que uma das áreas dessa formação seja o conhecimento sobre as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs), dinamizando e melhorando os laboratórios de 

informática existentes nas escolas para o atendimento dos alunos, da comunidade e das 

equipes das escolas; 

13. Assegurar, a partir da aprovação deste Plano, que as escolas costeiras tenham acesso à 

Internet para viabilização de processos formativos, desenvolvimento e capacitação; 

14. Assegurar a participação da comunidade e de todos os profissionais da unidade na 

definição de critérios e na implantação de instrumentos de avaliação dos professores e 

educadores, dando transparência e legitimidade aos processos avaliativos; 

15. Garantir que nas atribuições de classes as equipes das unidades sejam ouvidas e tenham 

papel importante na colocação das necessidades da realidade em que atuam; 

Transparência na política de atribuições de classes e na implementação da mesma; 

16. Promover a elaboração imediata do PPP de cada unidade, visando garantia da qualidade 

de atendimento e trabalho com as especificidades das series iniciais no município; 
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17. Implementar, progressivamente, no prazo de cinco (5) anos da aprovação deste Plano, 

do segundo segmento nas escolas do município; No processo, ir implementando 

atividades culturais e comunitárias como, coral, teatro, cineclube, dança, arte, fotografia, 

vídeo, oficinas de leitura, e outras, de acordo com o interesse e a identidade cultural da 

comunidade local; 

18. Assegurar, a partir da aprovação do Plano, o direito dos funcionários públicos da área de 

educação, de terem direito ao vale transporte, com livre acesso no transporte coletivo ; 

19. Favorecer, no prazo de um (1) ano, a partir da aprovação do Plano, parcerias com a 

Secretaria de Saúde e com organizações da área de saúde, para que possam ser 

identificadas e desenvolvidas ações e condições que corroborem para a saúde dos 

profissionais da área de educação, nas dimensões física, emocional, mental e social. 

 

10. FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
 
10.1 Elementos de diagnóstico – financiamento e gestão da educação no município 

O financiamento da educação, tema essencial para o alcance e atendimento de 

qualquer plano ou meta de desenvolvimento da educação, impõe alguns desafios. O principal 

deles, a partir dos dados quantitativos disponibilizados, refere-se à leitura precisa e 

apreensão adequada dos números. Segundo o Plano Estadual de Educação “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 atende, como 

preceitua a Constituição Federal e a LDB, a equidade de recursos para a equalização de 

oportunidades educacionais. 

Segundo dados do “Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino”, fornecido pela SME, o município de Paraty, em 2009, investiu, 

aproximadamente 16 milhões na educação, equivalente 33% da receita do município. Em 

torno de 8 milhões referem-se a receitas recebidas pelo FUNDEB (Fundo para o 

desenvolvimento da educação básica), com a complementação com outros recursos de 

impostos. Destaca-se, portanto, que o município atende satisfatoriamente ao que preceitua a 

legislação. Há, contudo, um fator particular para se pensar o financiamento da educação no 

município: o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), 

registra, em 2009, o valor de 119 milhões como receita realizada. Desse total, 63 milhões 

correspondem à “cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos 

naturais”. Em Paraty, os “royalties do petróleo” correspondem a 52% das receitas. Não há 

informação, contudo, quanto à destinação das receitas dos royalties para a educação (a 

receita também não pode ser utilizada para remuneração de servidores). Supõe-se que, o 

valor aproximado de 8 milhões no qual o município supre o financiamento da educação, para 

a totalização de 16 milhões de investimentos em 2009, seja proveniente das receitas dos 

royalties, o que equivaleria a 12,5% do total de 63 milhões. 

O FUNDEB, no município, é utilizado integralmente com as despesas de vencimentos 

dos profissionais da educação. Segundo o Ministério da Educação, “para efeito da utilização 

dos 60% do FUNDEB, a remuneração é constituída pelo somatório d todos os pagamentos 
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devidos (salário ou vencimento, 13º salário, 13º salário proporcional, 1/3 de adicional de 

férias, férias vencidas, proporcionais ou antecipadas, gratificações, horas extras, aviso 

prévio, gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou função de direção ou chefia, 

salário família, etc) ao profissional do magistério, e dos encargos sociais (Previdência e FGTS) 

devidos pelo empregador, correspondentes à remuneração paga com esses recursos 

profissionais do magistério em efetivo exercício, independentemente do valor pago, da data, 

da freqüência e da forma de pagamento (crédito em conta bancária, cheque nominativo ou 

em espécie, mediante recibo), da vigência da contratação (permanente ou temporária, 

inclusive para fins de substituição eventual de profissionais que se encontrem, legal e 

temporariamente afastados), do regime de vinculo de emprego (celetista ou estatutário), 

observada sempre a legislação federal que trata da matéria e as legislações estadual e 

municipal, particularmente o respectivo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério)”. 

Ainda segundo o Ministério “trabalhadores da educação, aí incluídos aqueles que exercem 

atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio, nas escolas ou órgãos da 

educação, como, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de administração, 

secretário de escola, bibliotecário, nutricionista, vigilante, merendeira, porteiro etc (...) 

poderão ser remunerados com recursos do FUNDEB, da parcela de 40%, observando-se os 
respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios”.  

Nota-se, contudo, que a capacitação e habilitação dos profissionais do magistério, 

segundo o FUNDEB, deverão ser custeados pela parcela de até 40% desses recursos. 

Conclui-se, portanto, que o investimento na qualificação de professores, exigida pelos 

profissionais da educação de Paraty, compete, nos termos da destinação do recurso, com a 
remuneração dos profissionais.  

Dados relevantes para se pensar o financiamento da educação no município referem-se ao 

(os valores não são incluídos para o cálculo do FUNDEB): 

a) Programa Nacional de Alimentação Escolar, que em 2009, destinou aproximadamente 

240 mil reais; 

b) Programa Dinheiro Direto na Escola, que em 2009, destinou aproximadamente 10 mil 

reais (em torno de 4 escolas municipais recebem o PDDE diretamente. O recurso para 

demais escolas, provenientes do PDDE é encaminhado à SME e distribuído entre as 

escolas por meio de materiais pedagógicos, jogos); 

c) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que em 2009, proveu o município 

com aproximadamente 1 milhão e 100 mil reais; 

d) Programa Brasil Alfabetizado, que em 2009, gerou 13.500 reais 

Segundo dados da secretaria municipal de educação, o repasse para a merenda escolar é 

de 30 centavos por aluno/dia. Contudo, não há informações quanto ao repasse da merenda 

escolar tendo em vista a diferenciação “educação infantil” e “educação fundamental” e os 

mecanismos de distribuição. 

De acordo com a “Tabela de classes e níveis do magistério”, disponibilizada pela 

Secretaria Municipal de Educação, o professor, em início de carreira, e com formação para 

professor de nível médio, ingressa no quadro com a remuneração (piso) de R$ 784,60. O 

professor que permanecer com a formação, após 25 anos de exercício no magistério, é 

remunerado (piso) em R$ 1.263,62. O professor que ingressa no magistério municipal, é 

remunerado em (piso) R$ 1.237,31, se possuir título de mestrado ou doutorado, e após 25 
anos de exercício, é remunerado (piso) em R$ 1.992,71. 

Para que o financiamento da educação no município responda aos interesses da 

população, a gestão educacional, conformada também pela possibilidade da secretaria ser 

ordenadora de sua despesa, apresenta-se como vetor imprescindível para a construção 
democrática.  

Segundo a Lei complementar nº 10/1994 e a Lei complementar nº 17/2002, que tratam 

dos cargos e empregos dos servidores públicos municipais, a Secretaria Municipal de 
Educação de Paraty é composta: 
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a) Departamento de orientação pedagógica (cargos: pedagogo – 4 vagas – carga horária 

semanal 22horas, nível superior; sociólogo – 1 vaga, carga horária semanal 35 horas, 

nível superior, psicólogo – 2 vagas, carga horária semanal 35 horas, nível superior e 

fonoaudiólogo – 2 vagas, carga horária semanal 35 horas, nível superior); 

b) Divisão de supervisão educacional (cargos: pedagogo – 3 vagas – carga horária semanal 

de 22 horas; psicólogo – 1 vaga – carga horária semanal de 35 horas, nível superior; 

supervisor educacional – 1 vaga –carga horária semanal de 22 horas, nível superior); 

c) Departamento de ensino (cargos; professores de 1ª a 4ª série, 150 vagas, 22 horas 

semanais; professores de 5ª a 8ª série, 80 vagas, 16 horas semanais). Divisão de Zona 

Rural (cargos: professor de 1ª a 4ª série, 150 vagas, 22 horas semanais). 

d) Departamento de esportes educacionais – seção administrativa (cargos: escriturário – 1 

vaga, 35 horas semanais e servente geral – 1 vaga) – seção de esportes (professores de 

educação física – 2 vagas, 16 horas semanais e recreadores – 4 vagas – 35 horas 
semanais). 

Há ainda o departamento de ensino extra-escolar, que se descentraliza por meio da seção 

de creche, com a composição nos cargos de professor seção creche, recreador, escriturário, 

servente, cozinheira, copeira, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem; seção de 

ensino profissionalizante, com 4 vagas para professor; seção de banda e fanfarra, com os 

cargos de instrutor de banda e fanfarra e instrutor de coral; seção de pré-escola, com cargos 

de professor – 50 vagas – 22 horas semanais. 

O departamento de administração possui as divisões: merenda escolar e secretaria geral. 

Na divisão merenda escolar contabiliza-se 53 vagas, nos cargos de merendeira, servente, 

escriturário e nutricionista. Na seção de zona rural, 45 cargos de merendeira, 45 de 
serventes e 2 escriturários.  

Ainda no que se refere ao departamento de administração, contabilizam-se na seção zona 

urbana: 37 vagas (técnico contábil, técnico em estatística, escriturário, mecanógrafo, auxiliar 

de biblioteca, agente administrativo e inspetor de alunos), na seção zona rural 5 vagas 

(técnico em estatística e escriturário) e na seção recursos humanos 7 vagas (escriturário, 
auxiliar de pessoal, motorista, contínuo). 

As seções: almoxarifado, patrimônio, musicalização e manutenção compreendem um total 

de 27 vagas, entre almoxarife, agente administrativo, instrutor de banda, bombeiro elétrico, 
pedreiro, carpinteiro, eletricista, pintor, servente de pedreiro, jardineiro. 

E ainda são previstos assistente social (1 vaga) e porteiro (4 vagas). 

Segundo o Grupo de Trabalho “Gestão e qualidade da educação”, mobilizado em torno da 

questão da gestão educacional no município para a realização da I Conferência Municipal de 
Educação: 

a) Há a descontinuidade das ações desenvolvidas por cada governo refletem a ausência 

de uma política educacional e uma correta avaliação das ações e projetos 

desenvolvidos; 

b) Registra-se a constante contratação de professores, gerando uma alta rotatividade de 

profissionais na escola, principalmente nas classes de alfabetização;  

c) Não há critérios objetivos para indicação de gestores da educação; 

d) Há pouco envolvimento e conhecimentos dos profissionais da educação em relação à 

legislação escolar e a importância da elaboração dos projetos político-pedagógicos; 

e) Não há uma prestação de contas dos investimentos no município em relação à 

educação; 

f) Inexistência de segundo segmento nas comunidades rurais e costeiras; 

g) Dificuldades dos educadores em dividir as responsabilidades e decisões relativas aos 

avanços dos alunos e da escola; 

h) Fragilidade da política municipal, com ausência de espaços legítimos de discussão; 

i) Fragilidade da SME na definição de uma proposta filosófica e educacional que 

influencie a toda rede municipal; 
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j) Dificuldades na comunicação, na resolução de problemas, no planejamento e no 

atendimento das diferentes demandas da escola pública do município; 

k) Falta de retorno da SME, por escrito, às solicitações enviadas pelas escolas relativas à 

necessidade de manutenção/conservação do patrimônio escolar; 

l) Distanciamento entre a realidade da cultura local, o contexto atual e o currículo 

escolar; pouca valorização daquele que detêm os saberes tradicionais (patrimônio 
imaterial). 

Muitos dos apontamentos realizados quanto à ausência de recursos humanos 

disponibilizados pelo município poderiam ser minimizados a partir do preenchimento de 

vagas já previstas na composição da SME. 

Em torno das discussões para a elaboração do Plano Municipal de Educação, os 

professores reunidos nos pólos Escola Parque da Mangueira – manhã e tarde no Pólo 

Pantanal, bem como os professores da Escola Municipal Professora Pequenina Calixto, 

abaixo relacionados, desenvolveram as diretrizes, objetivos e metas no que se refere ao 
financiamento e gestão da educação no município. 

Maria Elizabete da Silveira, Eliana dos Santos Ramos, Valcimara dos Santos, Marilza 

Rosa, Neiva Cruz, Josiel Ramos Ferreira, Joana de Oliveira, Lindovânia da Silva, Pamela 

Albrecht, Rossana Rocha, Domingos Oliveira, Marco Antonio de Souza, Amaro Amorim, 

Luiz Américo Vargas. 

Somam-se às contribuições dos participantes dos pólos regionais, as considerações 

realizadas pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Paraty, em documento 

entregue à comissão organizadora do Plano Municipal de Educação em 23 de setembro de 
2003. 

10.2 Diretrizes 

O Plano Municipal de Educação de Paraty deve promover, por meio do financiamento e 

da gestão democrática, o desenvolvimento do município, investindo na formação constante 

dos profissionais da educação; no preenchimento das vagas exigidas para um bom 

atendimento; na gestão democrática e transparente, que deve perpassar todas as instâncias 

da secretaria, tanto ao que se refere às definições pedagógicas, quanto administrativas.  

Segundo o Plano Estadual Educação,  

“A qualidade da educação, por se tratar de direito fundamental e universal, tem que 

reunir, necessariamente, as seguintes dimensões: respeito aos direitos, relevância, 

pertinência, eqüidade, eficiência e eficácia.  

Promover e efetivar gestão e financiamento compatíveis com a qualidade da educação requer 

considerar que:  

a) a qualidade e eqüidade como indissociáveis, assumir que a educação será de 

qualidade se oferecer os recursos e apoio de que cada um necessita para estar em igualdade 

de condições para aproveitar as oportunidades de aprendizagem e exercer o direito à 

educação. Constituir, nos princípios de gratuidade, os direitos a não discriminação e à plena 
participação como fundamentais no enfoque de direitos em educação;   

b) a garantia ao direito de não discriminação há de se efetivar na medida em que os 

princípios básicos que orientam a educação têm de ser os mesmos para todos, 

independentemente de sua origem ou condição; entretanto é preciso considerar alguns 

direitos diferenciados ou garantias específicas. Só assim poderemos eliminar práticas que 

limitam não só o acesso, mas a permanência, a continuidade dos estudos e o pleno 

desenvolvimento e aprendizagem;  

c) é obrigação promover o equilíbrio entre os princípios de igualdade e diferenciação e 

assegurar a eqüidade em sua múltipla dimensão no acesso, nos processos e nos resultados. 

Tratar de forma dessemelhante os desiguais é condição para se chegar a resultados de 

aprendizagem equiparáveis, eliminando a reprodução de desigualdades presentes na 

sociedade;   

d) a relevância responde ao quê e para quê da educação. Tendo em vista um enfoque 

de direitos, cabe perguntar quais são as finalidades da educação e se representam os anseios 
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de toda sociedade ou de alguns grupos de poder. Assim, uma escola será de qualidade se 

propiciar o desenvolvimento de competências necessárias à participação nas diferentes 

perspectivas da vida humana, a superação dos obstáculos e desafios construídos pela 

sociedade atual e, principalmente, o desenvolvimento de projetos de vida, tendo como 

condição a relação com o outro. Aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos 

constituem referencial indispensável ao se estabelecer quais devem ser as aprendizagens 

básicas e mais relevantes na educação;  

e) a pertinência da educação exige que esta seja: significativa para pessoas de 

diferentes extratos sociais e culturas; flexível, para que possa adaptar-se às necessidades e 

características dos estudantes e dos diversos contextos sociais e culturais. Assim, cabe exigir 

da gestão, em sua perspectiva pedagógica, o deslocamento de uma pedagogia da 

homogeneidade para uma pedagogia da diversidade, estabelecendo a oportunidade para 
enriquecer os processos de ensino e aprendizagem;  

f) a eficácia e a eficiência são dois predicados constituídos também em parâmetro da 

ação pública no terreno da educação. Relacionar eficácia com a conquista de aspectos que 

traduzam concretamente o direito a uma educação de qualidade para todos é fundamental. A 

operação pública promoverá uma ação eficiente se não compreender eficiência como um 

imperativo economicista, mas sim como uma obrigação decorrente do respeito à condição de 
direitos individuais e universais;    

g) para conseguir desempenho profissional que contemple uma educação de 

qualidade, faz-se necessário contemplar um conjunto de fatores que são fundamentais para o 

desenvolvimento e fortalecimento integral do docente. Além disso, constituir e reter um 

corpo docente bem qualificado exige políticas públicas de Estado integrais, enriquecidas com 

uma perspectiva sistêmica e intersetorial. Entretanto, viabilizar essas políticas exige que sua 

formulação seja dada a partir de consensos políticos capazes de comprometer políticas de 

longo prazo, traduzidas em agendas e compromissos concretos de valorização do profissional 

da educação, fortalecendo seu protagonismo e participação na gestão de suas instituições e 

na formulação de políticas educacionais”.  

Compreendendo que a construção de uma educação de qualidade necessita que os 

investimentos estejam adequados às demandas educativas, é imprescindível a visibilidade 

quanto à gestão e distribuição de recursos. Para que a visibilidade alcance efetividade, 

também se faz necessário fortalecimento de mecanismos democráticos de controle interno e 

externo. “Assim, tratar de gestão e financiamento pressupõe assumir e estabelecer o 

princípio da transparência como meta e meio”, conforme indica o PEE.  

Em Paraty, o Conselho Municipal de Educação, como instrumento legítimo de 

deliberação das ações, encaminhamentos e atendimentos, constitui-se como mecanismo 

fundamental de uma gestão democrática. É imprescindível seu fortalecimento e apoio para a 

realização de suas atribuições.  

Ainda considerando os mecanismos exigidos para a materialização da participação da 

comunidade na gestão escolar, “é necessário garantir o cumprimento dos dispositivos legais 

(Lei 3067/98) no que se refere ao exercício da autonomia administrativa, financeira e 

pedagógica nas unidades escolares. Tal efetivação se dará no nível das escolas do sistema 

público através dos Conselhos Escolares e assemelhados. A autonomia da escola é uma 

construção social e política nas esferas de planejamento e execução das ações educativas”. 

 Os objetivos e metas indicados, portanto, quanto ao financiamento e gestão da 

educação perpassam: o fortalecimento das instâncias democráticas de gestão, que em 

diferentes níveis, deverão ser fomentados para a participação coletiva e popular, além da 

publicização dos recursos e despesas vinculados à educação.  

 

10.3 Objetivos e metas 

1) Revisão e adequação do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério, imediatamente 

à  aprovação do Plano Municipal de Educação; 

2) Eleição diretas e democráticas dos diretores das unidades escolares municipais, 

imediatamente à aprovação do PME; 

3) Realização de cursos semestrais de capacitação de profissionais da educação; 

4) Definição do calendário escolar de acordo com as especificidades do município; 
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5) Divulgação e acesso aos programas e projetos de incentivo à educação do Governo 

Federal; 

6) Formação de equipe especializada em alfabetização e valorização do profissional 

alfabetizador; 

7) Criação de oficinas profissionalizantes para o segundo segmento; 

8) Garantia de 80% dos cargos para profissionais da educação estatutários no atendimento 

ao segundo segmento; 

9) Desenvolvimento de mecanismos claros de utilização dos dados de avaliação dos 

docentes; 

10) Efetivar conselhos municipais de forma a garantir a participação majoritária da sociedade 

civil, para que as finalidades deliberativas e de fiscalização dos conselhos administrem o 

fundo municipal de educação. É necessária a garantia da publicidade destes conselhos; 

11) Concurso para professores substitutos no lugar de contratos. Os contratos deverão ser de 

2 anos.; 

12) Incentivos financeiros aos professores; 

13) Prestação de contas do município mensais; 

14) Concurso público para preenchimento de todos os cargos vagos e definição da equipe 

pedagógica e técnica e das áreas estratégicas da educação de acordo com as prioridades do 

Plano Municipal de Educação. O atendimento a essa solicitação deverá ocorrer, no máximo, 

em 5 anos; 

15) Preenchimento dos cargos vagos por concurso público; definição de critério pedagógico 

para atribuição de classes e aulas efetuadas na própria escola, priorizando o atendimento aos 

anos iniciais do Ens. Fundamental por professores efetivos da escola e levando em 

consideração tempo de serviço e formação. O atendimento a essa solicitação deverá ocorrer, 

no máximo, em 2 anos;  

16) Remoção de professores das escolas deverá ocorrer somente a cada dois anos;  

17) Eleição para equipe diretiva das unidades escolares, de forma paritária, com 

estabelecimento de critérios para eleitores e candidatos; formação continuada como parte 

integrante da jornada dos gestores de escola. O atendimento a essa solicitação, deverá 

ocorrer, no máximo, em 2 anos; 

18) Estruturação das ações da SME assentadas em uma política educacional definida em 

projeto de governo, referendada pelos profissionais da Educação. O atendimento a essa 

demanda deverá ocorrer, no máximo, em 5 anos; 

19) 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. O atendimento à demanda 

deverá ocorrer, no máximo, em 5 anos; 

 

20) Realização de parceria com entidades, instituições e universidades para  capacitação dos 

educadores em elaboração de projetos  e na formação continuada; 

21) 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 
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concepções pedagógicas, garantindo-se a participação da comunidade escolar e a 

permanência dos alunos na escola com oficinas e trabalhos transdisciplinares e multiculturais. 

O atendimento à demanda deverá ocorrer, no máximo, em 2 anos; 

 

22) A SME através, do  departamento pedagógico, deve assessorar e garantir a construção 

dos PPPs nas escolas. O atendimento a solicitação deverá ocorrer, no máximo, em 2 anos; 

 

23) Prestação de contas do município sobre recebimento e destinação das verbas públicas, 

feita anualmente de maneira acessível e clara, publicada em documento oficial e de acesso 

público (Diário Oficial), instituição e implementação de programa “Dinheiro na Escola” ou 

“Conta Escola” gerenciado pelo Conselho Escolar, a partir da aprovação do PME; 

 

24) 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. O atendimento 

deverá ocorrer em 5 anos; 

 

25) Implementação de políticas e programas de aproximação da comunidade externa 

(familiares e responsáveis) junto as unidades escolares. Os programas deverão ser 

contemplados pelos projetos-político pedagógicos das unidades escolares. O atendimento da 

proposta deverá ocorrer em 2 anos; 

 

 

26) Criação de um Fórum de Educação onde a sociedade participe ativamente das 

decisões relativas a Educação e do Plano Diretor para essa área. O atendimento da proposta 

deverá ocorrer em 2 anos;  

 

27) Implementação dos conselhos escolares e dos conselhos das escolas, entidades de 

natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras. O atendimento deverá ocorrer em 2 anos;  

 

28) Efetivação do Conselho Municipal de Educação com base na real representatividade 

dos atores: Pais, mestres, estudantes e comunidade; este órgão colegiado, de caráter 

técnico, normativo e decisório do sistema municipal de ensino, deve assessorar a SME na 

implementação de políticas públicas e na definição de metas e estratégias para a educação 

no município; definição e construção coletiva da política municipal de educação com 

participação de todos os envolvidos. Atendimento prioritário, no máximo 2 anos; 

 

29) Definição, elaboração, divulgação, pelos conselhos escolares e elaborados em parceria 

Secretaria Municipal de Educação e representantes dos profissionais da educação, das 

diretrizes e concepções Filosóficas, Sociológicas, Antropológicas, Psicológicas e Pedagógicas 

para a rede municipal, como documento orientador. Atendimento da demanda no prazo de 2 

anos; 

30) Garantia da carga horária dos alunos conforme calendário aprovado e homologado 

anualmente; 

31) Organização da SME em departamentos: de gestão dos recursos humanos para 

educação; de supervisão; de merenda; dep. Pedagógico; EJA; de formação; educação 

especial/inclusão; arquitetura escolar; depart. de educação e cidadania (trabalho com 

conselhos escolares). Atendimento prioritário, em 2 anos; 

32) Criar o Plano Municipal do Livro de Leitura, no prazo de 5 anos;  

33) Ampliar e fortalecer a Biblioteca Municipal;  

34) Fomentar e potencializar bibliotecas públicas e comunitárias que já existem;  

35) Implantar bibliotecas em escolas e instituições;  

36) Implementação da Educação Infantil em todas as escolas rurais /costeiras; 

37) 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. Atendimento integral no prazo de 5 anos;  
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38) Implantar como política municipal os títulos de notório saber a mestres e griôs 

(patrimônio vivo) para que possam ser remunerados e façam parte da rede escolar 

municipal, garantindo a transmissão de seus conhecimentos às gerações futuras. 

Atendimento à demanda no prazo de 5 anos; 

 

39) Instituição da comunicação por ofícios e memorandos, como prática de gerenciamento 

da demanda escolar; garantindo que todo memorando deva ser respondido pelo setor a que 

foi dirigido em um prazo de 3 dias úteis. Atendimento da meta em 2 anos; 

 

40) Implementação do Patrimoniamento dos bens da escola, anualmente, em conjunto 

com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal. Atendimento da meta em 2 anos;  

 

41) Realização de estudos para implantação de autonomia financeira nas unidades. 

  

11. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE PARATY 

                                                  

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 plano prevê diretrizes mas estas são normativas, reguladoras de caminhos, ainda que não 

fechadas para que, historicamente possam, a partir de determinações iniciais, tomar novos 

rumos. Diretrizes não visam a desenvolver ações uniformes, todavia objetivam oferecer 

referências e critérios para que se implantem ações, as avaliem e reformulem no que e quando 

necessário. Nesse sentido, o monitoramento e uma constante avaliação do percurso e dos 

resultados do PME de Paraty, permitirá, de forma participativa e democrática, fazer os ajustes 

que a realidade solicitar, porém cuidadosas, de maneira a não comprometer a sua essência. 

As pessoas que nos Encontros Regionais apreciaram este tema e que correspondeu à maioria dos 

participantes, apresentou as seguintes sugestões sobre a importância do acompanhamento da 

gestão e da avaliação do PME: 

 

     Acompanhar e avaliar são ações pertinentes a um bom desenvolvimento do PME; É essencial 

que um documento de tal importância conte com pessoas capacitadas, responsáveis e 

comprometidas para acompanhar o monitoramento das ações e avaliar os seus resultados; 

 

A implementação do PME deverá ser acompanhada e avaliada permanentemente, através de 

meios de comunicação como: site da prefeitura;  Blog próprio do PME; jornal local  com espaço 

para o leitor expor sua opinião e, urnas, colocadas, por exemplo, no prédio da prefeitura para 

que os munícipes coloquem suas opiniões e sugestões sobre o Plano; 

 

Para que se tenha um bom acompanhamento e avaliação do percurso do Plano é preciso que 

haja a participação de todos os segmentos da sociedade paratiense; 

 

Para que a população possa acompanhar e avaliar é necessário primeiro informar sobre o que 

é esse plano, sua finalidade e o que propõe e isso deve ser feito através de meios de 

comunicação acessíveis a todo. 

 

5.1. Diretrizes, Objetivos e Metas: 

 

Apoiados nessas considerações, os participantes formularam as seguintes diretrizes para este 

Tema: 

 

1. Acompanhar coletivamente o PME, a partir do momento de sua publicação como Lei; 

 

2. Criar um Comitê ou um Fórum permanente composto por: professores; alunos; pais; 

profissionais de diferentes áreas; educadores; cidadãos; pelo Conselho Municipal de 

Educação; por membros representantes do CMDCA e do CT; dos demais conselhos setoriais ( 

Saúde, Assistência Social, Cultura, Turismo, Esporte, Meio Ambiente) ; por representantes de 

organizações não governamentais, de movimentos sociais, de associações, e por membros 
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representantes do Executivo,  do Judiciário e do Legislativo. Essa instância faria o 

acompanhamento do cumprimento das diretrizes do Plano, avaliando prazos e resultados; 

 

3. Após a publicação da Lei, o PME deverá ser distribuído em todas as Unidades Escolares, 

públicas e privadas, de todos os níveis, a fim de que seja ampliado o seu conhecimento pela 

comunidade educacional, assim como deverá ser distribuído para as instituições e 

organizações da sociedade civil e divulgado nos meios de comunicação ( internet, impressos, 

TV, rádios) para que seja dado a conhecer à comunidade;  

 

4. Organização, pela Comissão ou Fórum, de audiências públicas, no mínimo duas vezes por 

ano, com a presença do Executivo, dos gestores públicos da educação e dos munícipes, para 

avaliação do cumprimento das diretrizes e metas traçadas no PME; 

 

5. Por ocasião da mudança da gestão municipal, apresentar o PME aos candidatos, de maneira 

a buscar o comprometimento destes com a continuidade das diretrizes e metas do Plano. 

 

 

  

 

 

 

 


