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APRESENTAÇÃO
A construção da Minuta do Plano Municipal de Educação baseou-se, entre
outros, em um princípio: sua legitimidade foi 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
solicitados a participar dessa elaboração: os diversos Conselhos Municipais, em
especial, o Conselho Municipal de Educação, secretários municipais, o Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais de Paraty, 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 frutos 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 DLIS 1, 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;

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.
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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 préescolas 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 Polo de educação e ensino, integrado à
comunidade”.
De fato, percebemos que, apesar das demandas indicadas pelo Fórum DLIS em
2002 e em 2007, 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 realização da Conferência
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

2

As contribuições do Sr. Diuner Mello encaminhadas à comissão organizadora estão, na
íntegra, em anexo.
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Trabalho Temáticos, responsáveis por conduzir e ampliar os debates acerca da
educação, focalizando nos temas:
I GT - Gestão Democrática e Organização da Educação
II GT – Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
III GT – Financiamento da Educação
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 subsequentes, 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 assembleia 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
presente 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 polos regionais,
foram promovidos para que a elaboração do PME fosse realmente coletiva.

3

Os relatórios dos GTs, que registram as conclusões dos Polos Regionais, se encontram em
anexo a este documento. Ressalta-se que o GT Financiamento da Educação não obteve êxito.
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Os polos regionais foram realizados em:
30 de agosto – Polo Pantanal
13 de setembro – Polo Mangueira – manhã e tarde
14 de setembro – Polo Taquari
20 de setembro – Zona Costeira
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.
Ressaltam-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. Diuner 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.
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Apresentamos 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 explicitação dos anseios, necessidades
e demandas que o município de Paraty deverá atender nos próximos 10 anos. As
metas e objetivos foram amplamente debatidos, após as reuniões regionais e
específicas, nos dias 25 e 28 de outubro, em Assembleia Pública.
O Plano Municipal de Educação de Paraty indica, resumidamente, as seguintes
mudanças imediatas: a) readequação estrutural das unidades municipais de
atendimento ao ensino fundamental, incluindo construção de creches e unidades
que atendam ao segundo segmento; b) revisão do Plano de Cargos e Salários dos
profissionais de educação do município; c) concurso público para profissionais da
educação. Acreditamos que as demais demandas, também necessárias para a
melhoria da educação no município, se configuram no âmbito dessas necessidades.
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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 (Currículo Nacional para a
Educação Infantil – RCNI, 1998)
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 da oferta de Creches e de Pré-Escolas.
O artigo 208 da Constituição, inciso IV, explicita o dever do Estado com a
educação e indica 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 ideias fortes
e as novas concepções sobre a criança e o adolescente como cidadãos de
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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:

Art. 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 necessárias,
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 dos
equipamentos-creches do âmbito da assistência e filantropia social aos quais
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.
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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 essas 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
iniquidades importantes. A percentagem 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.
Há, também, injustiças se compararmos crianças de 4 a 6 anos de idade que
não frequentam 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 frequência 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
12

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 idade4. 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 têm
de 0 a 3 anos de idade e 2.063 estão entre 4 e 6 anos de idade.
Segundo os dados do MEC/INEP - Censo Escolar 2008, o município conta
com uma creche municipal (Alzira de Lima Coupê, na Ilha das Cobras) e uma
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

equipamentos

estaduais,

onze

municipais e sete privados, ao todo, 21 pré-escolas funcionam no município e
14 destas são de natureza pública governamental. Quanto à sua localização e
abrangência, dez dos equipamentos estão localizados na zona urbana e onze na
zona rural. São oferecidas, no total, 1.021 vagas, 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. O total de
matriculadas em creches e em pré-escolas 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.5

O direito à Educação Infantil será assegurado às crianças até o término do ano letivo em que
completarem seis anos de idade, segundo a Lei 11.994.
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
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Se o atendimento ainda se encontra muito aquém do necessário, existem
também problemas na infraestrutura dos poucos estabelecimentos, e questões
na formação e qualificação dos professores que neles atuam.
Em Paraty, as preocupações da comunidade 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 município6”.
O município retoma as reflexões sobre as condições de sua educação em
2009, quando da realização da I Conferência de Educação de Paraty.
Nos encontros preparatórios da Conferência, o Grupo de Trabalho VIII (GT
VIII), também 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, consequência 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 préescolas), 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)

6

mobiliários inadequados para as faixas etárias das crianças;

In: documento citado na nota de rodapé n. 1, desta Minuta.
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g) insuficiência
multimídias

de
(TV,

materiais
DVD,

didáticos,

pedagógicos

computadores,

aparelhos

e
de

de

equipamentos

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 préescolas 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 préescolas. 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 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 cuidálas, nem sempre tendo as condições para isso. Os equipamentos “creche e préescola” 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 instrumentos de
equidade e de cidadania, pois 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.
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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 1 (um) professor, com 2 (dois) professores auxiliares
ou mediadores;



Três a quatro anos de idade, a turma deve ter até 15 (quinze)
crianças para 1 (um) professor, com 2 (dois) professores auxiliares
ou mediadores;



Quatro a cinco anos de idade, a turma deve ter até vinte (20)
crianças para 1 (um) professor, com 1 (um) professor auxiliar;



Nos anos iniciais do Fundamental (1. e 2. anos), a turma deve ter até
20 (vinte) alunos para 1 (um) professor.
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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.
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 polos:
Pantanal, Mangueira, Taquari e Escolas Rurais e envolveu um grupo de 55 pessoas,
professores,

educadores,

pais,

alunos

e

representantes

de

movimentos

e

7

organizações da cidade . 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

Os relatórios das discussões dos Polos Regionais se encontram em anexo na parte final deste
documento.
7

17

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
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Educação, Quadro elaborado pelo GT Educação infantil (I COMUED). A seguir
apresentamos a sistematização das discussões 8.

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;

Em anexo, no final deste documento, está o Quadro GT Educação Infantil que apresenta as
conclusões da I COMUED (2009) sobre esta temática.
8
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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;
5) As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão
pautar-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.

1.3.OBJETIVOS E METAS
1) Adequar todos os equipamentos que hoje oferecem educação infantil no
município às necessidades educacionais, físicas e psíquicas das crianças de
zero a seis anos de idade;
2) Realizar, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste Plano,
concurso público específico para educação infantil (professores e 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 Unidades de
Ensino;
4) Realizar, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste Plano, concurso
público para professores com especialização em educação especial;
5) Garantir professores com formação de nível superior, quando possível.
Proporcionar,

aos

alunos,

formação

integral,

que

priorize

artes

e

desenvolvimento físico;
6) Os professores auxiliares e mediadores devem ter a mesma formação que o
professor regente;
7) Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste Plano, a
construção e adequação das Unidades de Ensino existentes, com pisos
antiderrapantes inclusive nas áreas externas, paredes revestidas e áreas
externas cobertas;
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8) Garantir, no espaço de 5 (cinco) anos a partir da publicação deste Plano, a
construção de 15 (quinze) creches e 10 (dez) 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 10 (dez) anos, 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 2 (dois) anos, a partir da publicação deste Plano,
nas escolas das regiões costeiras (Praia do Sono, Ponta Negra, Pouso da
Cajaíba, Calhaus, Mamanguá, Paraty Mirim 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 desenvolvidos com as
crianças, adequando-os às idades e aos interesses das mesmas 9;
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 2 (dois) anos da publicação deste Plano, que
todas as 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 ambiente em que vivem e contribuindo para desenvolver
valores importantes à sua formação como indivíduos e cidadãos;
13) Favorecer, no prazo de 2 (dois) 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 Unidades Educacionais, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da
publicação deste Plano, um programa de alimentação adequada e balanceada,
com acompanhamento de nutricionistas;

9

Ver a Carta das Comunidades Caiçaras, que se encontra em anexo, no final deste documento.
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16) Garantir, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste Plano, um
sistema de manutenção contínua em todas as Unidades Educacionais;
17) Equipar

todas

as

Unidades

Educacionais

com

brinquedos

e

recursos

pedagógicos, aparelhos de TV, DVD e recursos tecnológicos. Os recursos
tecnológicos devem estar ao alcance dos professores e deverão ser utilizados
como recursos pedagógicos;
18) Ampliar o número de Unidades Educacionais (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 e rede privada) para, em
um primeiro momento, conseguir atender um número maior de alunos neste
nível de ensino;
20) Realizar concursos públicos para seleção de profissionais de diversas áreas:
assistentes sociais, fonoaudiólogos(as), psicólogos(as) e pedagogos(as); para
a montagem de equipes interdisciplinares que deem apoio às escolas;
21) Criar 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

Unidades

Educacionais;
23) Desenvolver formação continuada para os professores que lidam com
educação especial (crianças com deficiências);
24) Integrar a família à escola, para desenvolver a importância da educação
infantil. As escolas devem abrir as portas para o diálogo com a comunidade e
as famílias;
25) Estimular a valorização adequada da educação infantil, por parte do poder
público e da família dos alunos, conscientizando sobre sua importância para a
formação dos mesmos.
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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 as 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

ensino10,

deverão

ser

definidas

10

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
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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 anos, com matrícula obrigatória aos 6 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
Estadual

Municipal

Total

Privada

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

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

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 5
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

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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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;

25

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:

ÁGUA CONSUMIDA PELOS ALUNOS NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Água consumida
pelos alunos

Não f iltrada
Filtrada

Dependência Administrativ a
Estadual
Municipal
Priv ada
1
0
0
5
32
7

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Dependência Administrativa
Abastecimento
de água

Somente por Rede
Pública
Somente por Poço
Artesiano
Somente por
Cacimba/Cisterna/Poço
Somente por
Fonte/Rio/Igarapé/
Riacho/Córrego
Por Poço Artesiano e
por Fonte/Rio/Igarapé/
Riacho/Córrego

Estadual

Municipal

Privada

4

12

7

0

1

0

0

1

0

1

18

0

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
Somente por Poço
Artesiano
Somente por
Cacimba/Cisterna/Poço
Somente por
Fonte/Rio/Igarapé/
Riacho/Córrego
Por Poço Artesiano e
por Fonte/Rio/Igarapé/
Riacho/Córrego

16

7

0

1

0

1

0

19

0

1

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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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 da Educação na Zona
Rural e Costeira, a manutenção do abastecimento não atende às exigências
cotidianas das escolas.

ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Abastecimento
de energia

Dependência Administrativ a
Estadual
Municipal
Priv ada
5
24
7
0
0
0
1
8
0

Rede pública
Gerador
Energia alternativ a

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

Tendo em vista as características das escolas municipais, localizadas em
áreas não atendidas pela rede pública, as oito 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

Esgoto
Sanitário

Apenas Rede Pública
Apenas Fossa
Rede Pública e Fossa

Dependência Administrativ a
Estadual
Municipal
Priv ada
1
0
2
5
31
4
0
1
1

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

ESGOTO SANITÁRIO NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO

Esgoto
Sanitário

Apenas Rede Pública
Apenas Fossa
Rede Pública e Fossa

Localização
Urbana
Rural
3
0
11
29
2
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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DESTINAÇÃO DO LIXO NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Destinação do lixo
Coleta periódica
Queima
Joga em outra área
Recicla
Enterra
Outros

Dependência Administrativa
Estadual
5
2
0
2
0
0

Municipal
23
7
3
2
1
1

Privada
7
0
0
0
0
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

DESTINAÇÃO DO LIXO NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO
Destinação do lixo
Coleta periódica
Queima
Joga em outra área
Recicla
Enterra
Outros

Localização
Urbana
16
0
0
1
0
0

Rural
19
9
3
3
1
1

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

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 nove escolas municipais, localizadas
na área rural, queimam os seus resíduos, uma escola enterra apenas três escolas
reciclam.
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DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Dependências existentes na Escola

Dependência Administrativa
Estadual
Municipal
Privada
TOTAL
(6 Escolas) (32 Escolas) (7 Escolas) (45 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
Sala de recursos para atendimento
educacional
Sanitário adequado a alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida

3

1

2

6

0

1

3

4

0

0

1

1

0

1

0

1

Dependências e vias adequadas a alunos
com deficiência ou mobilidade reduzida
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;
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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
Equipamentos
existentes nas Escolas
Aparelho de televisão
DVD
Impressora
Videocassete
Antena parabólica
Retroprojetor
Copiadora
Impressora Braille

Dependência Administrativa
Estadual
Municipal
Privada
TOTAL
(6 Escolas) (32 Escolas) (7 Escolas) (45 Escolas)
4
26
7
37
3
17
7
27
4
7
7
18
3
9
5
17
3
12
1
16
3
6
6
15
3
1
7
11
0
0
0
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO
Equipamentos
existentes nas Escolas
Aparelho de televisão
DVD
Impressora
Videocassete
Antena parabólica
Retroprojetor
Copiadora
Impressora Braille

Localização
Urbana
Rural
TOTAL
(16 Escolas)
(29 Escolas)
(45 Escolas)
16
21
37
16
11
27
14
4
18
13
4
17
6
10
16
12
3
15
10
1
11
0
0
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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QUANTIDADE DE COMPUTADORES NA ESCOLA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Quantidade de
computadores na
escola

Nenhum
Um
De 2 a 5
De 6 a 10
De 11 a 20
Mais de 20

Estadual
2
1
0
0
3
0

Dependência Administrat iv a
Municipal
Priv ada
20
0
5
0
4
2
2
0
1
3
0
2

Total
22
6
6
2
7
2

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

QUANTIDADE DE COMPUTADORES NA ESCOLA POR LOCALIZAÇÃO
Urbana
Quantidade de
computadores na
escola

Nenhum
Um
De 2 a 5
De 6 a 10
De 11 a 20
Mais de 20

0
3
5
0
6
2

Localização
Rural
22
3
1
2
1
0

Total
22
6
6
2
7
2

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 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
Dependência Administrativa

Acesso à Internet
Internet Banda Larga

Estadual
Municipal
Privada
TOTAL
(6 Escolas) (32 Escolas) (7 Escolas) (45 Escolas)
3
9
7
19
3
4
4
11

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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ACESSO À INTERNET NAS ESCOLAS POR LOCALIZAÇÃO
Localização
Urbana
Rural
TOTAL
(16 Escolas)
(29 Escolas)
(45 Escolas)
13
6
19
8
3
11

Acesso à Internet
Internet Banda Larga
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

ESCOLAS QUE OFERECEM ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

Alimentação escolar
para os alunos

Não of erece
Of erece

Dependência Administrat iv a
Estadual
Municipal
Priv ada
0
0
5
6
32
2

Total
5
40

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

A merenda, obrigatória nas escolas públicas, é ofertada por 38 escolas
públicas e duas privadas. Não há dados, entretanto, da qualidade da alimentação,
tendo em vista os valores nutricionais exigidos.

ESCOLAS QUE OFERECEM ATIVIDADE COMPLEMENTAR POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

At iv idade
Complement ar

Não of erece
Não exclusiv ament e
Exclusiv amente

Estadual
6
0
0

Dependência Administrat iv a
Municipal
Priv ada
32
7
0
0
0
0

Total
45
0
0

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.
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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.
Infere-se, portanto, a urgência na melhoria de atendimento aos alunos,
principalmente, no segundo segmento da educação fundamental.
Por meio dos dados disponibilizados pela Associação Cairuçú11, tendo como
base os dados do INEP, também percebemos o alto índice de distorção idade-série.
Em 2008, se nos determos nas taxas de distorção idade-série, no âmbito público
para o ensino fundamental, temos 39% (8 e 9 anos de escolarização) de distorção,
significando que das turmas matriculadas no ensino fundamental, quase metade
das crianças de cada turma tem idade superior à adequada para a série/ano que
frequenta. Os dados apresentam uma taxa crescente conforme os anos, o que
indica que um dos fatores para a distorção também é consequência de elevadas
taxas de repetência e/ou abandono escolar.
O tema Educação Fundamental no município de Paraty, a partir do plano de
trabalho proposto para a elaboração do PME, foi discutido nos encontros regionais
dos polos: Pantanal, Mangueira, Taquari, Escolas Rurais e Escolas da Costeira, e
envolveu um grupo de 59 pessoas, professores, educadores, pais, alunos e
representantes de movimentos e organizações da cidade12. 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

Todos os dados disponibilizados pela Associação Cairuçu estão disponibilizados ao final do
documento.
11

Os relatórios das discussões dos Polos Regionais , se encontram em anexo na parte final deste
documento.
12
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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
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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

2.2.DIRETRIZES
Segundo o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro,

(r)igorosamente, 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
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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 a 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 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:
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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
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situações de cada aluno, bem como adequar as instalações das escolas para
promover a acessibilidade dos alunos.
Somam-se a essas 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 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.
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•

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, atendendoos 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 políticopedagógicos que, necessariamente, devem

reconhecer os saberes

tradicionais dos diferentes grupos que compõem o município;
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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) Ampliar o número de salas de aula; salas de professores; de recursos; salas
com equipamentos audiovisuais; bibliotecas; brinquedotecas; refeitórios;
cozinhas;

banheiros;

quadras

poliesportivas

e

pátios

recreativos

e

auditórios; adaptando todos esses espaços para atendimento aos alunos
com necessidades especiais. Fazer a adequação das escolas no prazo de até
2 (dois) anos a contar da aprovação do PME;
2) Construir, nas escolas municipais, parques com brinquedos de uso coletivo,
espaços para atividades extracurriculares, quadras cobertas e jardins;
3) Adquirir materiais adequados e de qualidade, a partir da aprovação do Plano
e com prazo de 1 (um) ano para atendimento a esta demanda;
4) Incluir 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 em todos os espaços aos alunos;
5) Estabelecer parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria
de Saúde para realizar diagnósticos e triagens dos educandos. Realizar este
objetivo em 2 (dois) anos a partir da aprovação do Plano;
6) Estabelecer, em 2 (dois) anos, a partir da aprovação deste Plano, o número
máximo de alunos nas turmas do ensino fundamental: 20 (vinte) alunos
para primeiro segmento, incluindo as turmas com alunos com necessidades
educacionais especiais e 25 (vinte e cinco) alunos para o segundo segmento.
7) Criar e fortalecer os Conselhos Escolares em todas as Unidades Escolares,
garantindo a participação dos pais e comunidade. Esta demanda deverá ser
implementada, imediatamente à aprovação do Plano;
8) Integrar projetos de educação física, artes e educação ambiental, garantindo
que na matriz curricular do ensino fundamental sejam incluídas atividades
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artísticas, culturais, ambientais e de educação física, ministrada por
profissionais habilitados e concursados. Esta demanda deverá ser atendida
no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da aprovação do Plano Municipal
de Educação;
9) Investir na assistência técnica e pedagógica aos professores da rede
municipal, a partir da ampliação da equipe pedagógica, com fonoaudiólogos,
psicólogos e pedagogos;
10) Garantir a Inclusão digital em toda a rede de educação fundamental. Essa
demanda deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da
aprovação do Plano Municipal de Educação;
11) Adquirir mobiliário adequado para a faixa etária das crianças e adolescentes
atendidos pela educação fundamental, no prazo de 2 (dois) anos a partir da
aprovação do PME;
12) Implantar, a partir da aprovação do Plano, o ensino de filosofia e o exercício
do pensamento filosófico no segundo segmento, através do desenvolvimento
de projetos que estimulem conteúdos e reflexões críticas;
13) Implantar os projetos político-pedagógicos nas unidades escolares que
contemplem programas de aproximação escola família. Essa demanda
deverá ser atendida no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da aprovação
do Plano Municipal de Educação;
14) Criar Escolas Polo para o segundo segmento nas localidades que atendam
aos alunos de zona costeira, para que os mesmos não tenham que sair dos
locais em questão, o que ocasiona a desvalorização e o comprometimento
da identidade cultural. As escolas polos e os locais propostos são: Escola
Polo Pouso da Cajaíba, no Pouso da Cajaíba para atender a comunidade
local; Escola Polo do Mamanguá para atender alunos da Joatinga e Calhaos,
e Escola Polo na Praia do Sono para atender, também, aos alunos da Ponta
Negra. Essa demanda deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (dois)
anos a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação;
15) Ofertar moradia adequada para professores que atuam na zona costeira,
com mobiliário, tais como: cama, colchão, guarda-roupa, lampião, chuveiros
a gás nas localidades de difícil acesso. Esta demanda deverá ser atendida no
prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da aprovação do Plano Municipal de
Educação;
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16) Ofertar currículo e dinâmica diferenciados para atendimento emergencial na
zona costeira;
17) As turmas de alfabetização não poderão ser multisseriadas. Essa demanda
deverá ser atendida no prazo máximo de dois anos a partir da aprovação do
Plano Municipal de Educação;
18) As turmas multisseriadas deverão atender, no máximo, dois anos/séries
escolares e deverão ter 15 (quinze) alunos por turma;
19) Utilizar pescado, mandioca, banana e outros produtos locais na merenda
escolar, priorizando a produção da comunidade local da unidade de ensino.
Entende-se por comunidade local o município de Paraty, assim como a
comunidade onde se insere a unidade de ensino;
20) Garantir a oferta de ensino em horário integral, nos locais onde houver
demanda ou naqueles onde ocorrer a solicitação da comunidade. Esta
demanda atende ao Plano Estadual de Educação e ao documento final da I
COMUED de Paraty;
21) Realizar concurso para equipe de profissionais de manutenção (pedreiro,
pintor, eletricista, carpinteiro e outros). Essa demanda deverá ser atendida
no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da aprovação do Plano Municipal de
Educação;
22) Viabilizar a aquisição de transporte terrestre e marítimo para atendimento
ao corpo técnico e docente da Secretaria Municipal de Educação. Essa
demanda deverá ser atendida, no prazo máximo de um ano, após a
aprovação deste Plano;
23) Nas unidades educacionais atendidas por energia gerada a partir de placas
fotovoltaicas, garantir, a partir da aprovação deste Plano, a manutenção
periódica do equipamento, investindo também na capacitação de pessoas
das localidades para fazer a manutenção dos equipamentos;
24) Equipar, a partir da aprovação deste Plano e no prazo de 1 (um) ano, as
unidades de ensino com recursos pedagógicos e tecnológicos (TV, DVD,
aparelho de som, computadores entre outros);
25) Equipar, a partir da aprovação deste Plano e no prazo de 1 (um) ano, as
unidades de ensino com acervo literário de reconhecida qualidade;
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26) Criação de uma sede para a coordenação das escolas rurais, com sala de
convenção, recursos didáticos e instrumentos tecnológicos. Esta demanda
deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da aprovação
do Plano Municipal de Educação;
27) Desenvolvimento de programas que corrijam distorções de idade-série,
retenção e abandono escolar;
28) 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 ideias e de
concepções pedagógicas, garantindo-se a participação da comunidade
escolar;
29) 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 étnicas e tradicionais, econômicas
e 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);
30) Promover a utilização, por parte da comunidade, das instalações das escolas
públicas, incluindo finais de semanas, recessos e férias escolares, com
autorização do órgão competente;
31) Implantar o título de notório saber a mestres e griôs (patrimônio vivo) e sua
inclusão no corpo docente das unidades escolares, garantindo a transmissão
dos conhecimentos desses mestres às gerações futuras;
32) Criar

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. Criar
um

departamento

de

informática

educativa

para

nortear

a

prática

pedagógica e as teorias educacionais e cuidar das questões técnicas nos
telecentros escolares da rede pública municipal. Este departamento ficará
responsável pela implantação e capacitação das TIC’s (Tecnologias da
Informação e Comunicação) na Secretaria Municipal de Educação e nas
Unidades de Ensino. Essa demanda deverá ser atendida no prazo máximo de
2 (dois) anos a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação;
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33) Implantar as TIC’s e desenvolver cursos de formação para os profissionais
da rede de educação municipal. Esta demanda deverá ser atendida no prazo
máximo de 2 (dois) anos a partir da aprovação do Plano Municipal de
Educação;
34) Viabilizar transporte

escolar adaptado

às

crianças

com

necessidades

especiais. Atender a esta demanda no prazo de 1 (um) ano, após a
aprovação deste Plano;
35) Implantar o ensino da língua estrangeira no primeiro segmento do ensino
fundamental ministrado por professores habilitados.
36) Estruturar o currículo escolar – com a definição do conteúdo que deve ser
contemplado

em

cada

série/ano

–,

sendo

esta

uma

das

medidas

fundamentais para melhorar a qualidade do ensino no Brasil;
37) Diminuir o índice de retenção e a distorção idade-série em todas as séries do
ensino fundamental, a partir de ações de correção de fluxo. Implementar as
ações que se dirijam a essas metas, imediatamente após a aprovação deste
Plano.
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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
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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
subsequente. 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
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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.

3.2.DIRETRIZES
As unidades públicas que atendem ao 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
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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 reestruturação 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) Implantar, em Paraty, cursos técnicos de nível médio voltados para áreas de
maior demanda do município. Os cursos devem focar as prioridades
discutidas com os jovens e que dirigir-se para garantir sua autonomia
enquanto cidadãos, incluindo o seu direito ao emprego e condições mínimas
de trabalho. Essas prioridades devem ser consensuadas com a Secretaria
Municipal de Educação e os Conselhos Comunitários Escolares;
2) Realizar fóruns deliberativos municipais para definição das prioridades no
ensino médio, com a participação dos profissionais da educação e a
comunidade em geral;
3) Realizar concursos e buscar maior agilidade na efetivação de professores
Doc. I;
4) Fiscalizar as ações e propostas pedagógicas do ensino médio e influir na
formação profissional de ensino médio, a partir de uma composição extra
municipal;
5) Incentivar a Secretaria de Estado de Educação para implantar, em Paraty, o
horário integral nas escolas de ensino médio, no prazo de 5 (cinco) anos;
6) Fazer divulgação ampla de cursos e encontros que atendam às demandas
dos professores e alunos do ensino médio;
7) Incentivar a formação continuada de professores conforme interesse/opção
por áreas e temas;
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8) Implantar proposta curricular unificada nas unidades de ensino médio. Esta
demanda deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da
aprovação do Plano Municipal de Educação;
9) Formular e implementar, a partir da implementação do Plano e no prazo
máximo de 2 (dois) anos, política de Estado de gestão da infraestrutura
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 (um metro quadrado) por
aluno, com ocupação máxima de 25 (vinte e cinco) 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 1 (um) ano, a partir da aprovação do plano, padrões
mínimos de infraestrutura para as escolas de Ensino Médio prevendo: a)
sala de artes com estrutura para a 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)
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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 1 (um) 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 Unidade Educacional 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

2

(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, refletidos em um currículo centrado na autonomia do
educando e no protagonismo juvenil; orientar as ações na direção da busca
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 reflexão crítica sobre economia/cultura
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globalizada X outros processos de desenvolvimento econômico e cultural.
Esta demanda deverá ser atendida no prazo máximo de 1 (um) ano a partir
da aprovação do Plano Municipal de Educação;
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 1 (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

Unidade

Educacional,

visando

à

qualificação

dos

alunos

e

assegurando o acesso e a permanência dos alunos com deficiências ou
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,
professores e funcionários de apoio da rede estadual, nos transportes
coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para
atividades extracurriculares e culturais;
24) Proporcionar aos alunos ingressantes no ensino médio, em específico no
curso médio/normal – atuação no magistério – momentos de reflexão
profissional nos quais os alunos possam compreender o campo de atuação
docente. Poderão ser realizadas orientações vocacionais que auxiliem o
aluno em sua escolha;
25) As escolas estaduais devem atender ao Plano Nacional de Educação
respeitando suas diretrizes, objetivos e metas;
26) Criação de um veículo de comunicação entre sociedade civil e Secretaria
Estadual de Educação. O Conselho Municipal de Educação poderá ser o
facilitador para o diálogo entre as duas instâncias;
27) Inserir no currículo do curso de Formação de Professores disciplina sobre
Educação Especial.
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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 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, duas universidades do Rio de Janeiro (Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e uma
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

52

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 polos 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 polos 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 semipresenciais 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 semipresenciais 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,
semipresenciais, nas áreas: educacional, direito, saúde e empresarial.
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A escola Educandário Torres Pádua, Polo dos cursos oferecidos pela UNIP,
oferece

os

cursos

semipresenciais

em:

Administração,

Letras,

Ciências

Contábeis, Matemática, Pedagogia e os Tecnólogos em: Gestão da informação,
Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing 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.
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 Polo 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
ideias, preservação dos valores éticos, busca de excelência acadêmica e
socialização do conhecimento produzido, visando à integração universidadesociedade. 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.
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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 (dois) anos, a oferta de cursos de graduação,
atendendo tanto à vocação local quanto às necessidades do município;
2) Implementar uma Universidade Pública no município,

contemplando as

atividades de ensino, pesquisa e extensão, no prazo de 2 (dois) 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.
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5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5.1.ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO
MUNICÍPIO

A EJA, modalidade que atende à 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 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 preveem 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,
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 semipresencial 1.489.
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MATRÍCULAS E PROPORÇÃO DE MATRÍCULAS EM CADA NÍVEL E MODALIDADE DE ENSINO
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Dependência Administrativa (Escola)
Estadual Municipal Privada
Total Porcentagem
73
746
320
1139
9%

Educação Infantil
o

o

867

3318

567

4752

39%

o

o

1546
1101
126
0
217
1489
5418
45%

1075
0
0
0
83
0
5222
43%

358
141
0
13
61
0
1460
12%

2979
1242
126
13
361
1489
12099
100%

25%
10%
1%
0%
3%
12%
100%

Ensino Fundamental - 1 ao 5 ano
Ensino Fundamental - 6 ao 9 ano
Ensino Médio
Curso Normal/Magistério
Educação Profissional
EJA Presencial
EJA Semi-Presencial
TOTAL
Porcentagem
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:
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MATRÍCULAS EM CADA ETAPA DE ENSINO POR DEPENDÊNCIA ACADÊMICA
Educação Infantil - Creche
Educação Infantil - Pré-escola
1º Ano do E. Fundamental
2º Ano do E. Fundamental
3º Ano do E. Fundamental
4º Ano do E. Fundamental
5º Ano do E. Fundamental
6º Ano do E. Fundamental
7º Ano do E. Fundamental
8º Ano do E. Fundamental
9º Ano do E. Fundamental
E. Médio - 1ª Série
E. Médio - 2ª Série
E. Médio - 3ª Série
E. Médio - Normal/Magistério 1ª Série
E. Médio - Normal/Magistério 2ª Série
E. Médio - Normal/Magistério 3ª Série
E. Médio - Normal/Magistério 4ª Série
Educação Profissional - Subseqüente
EJA Presencial - 1ª a 4ª Série
EJA Presencial - 5ª a 8ª Série
EJA Presencial - Ensino Médio
EJA Semi Presencial - 5ª a 8ª Série
EJA Semi Presencial - Ensino Médio
Total

Dependência Administrativa (Escola)
Estadual Municipal Privada
Total
0
79
20
99
73
667
300
1040
88
663
119
870
159
851
120
1130
214
685
101
999
176
564
102
842
230
556
125
911
407
359
115
881
385
307
94
786
381
238
88
707
374
171
61
606
519
0
66
585
319
0
42
361
264
0
33
297
47
0
0
47
30
0
0
30
31
0
0
31
18
0
0
18
0
0
13
13
129
83
0
212
0
0
13
13
88
0
49
136
837
0
0
837
652
0
0
652
5418
5222
1460
12099

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

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 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 à 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 frequentar a escola no
tempo ideal de formação.
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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 Polo 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;
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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;
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.
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5.3.OBJETIVOS E METAS
1) Realizar uma pesquisa para diagnóstico quanto à evasão na Educação de
Jovens e Adultos, no contexto do município. A pesquisa poderá ser realizada
a partir de parcerias com o Conselho Tutelar, Ministério Público, os próprios
jovens e suas famílias. Faz-se também necessária a articulação com
programas que atendam a juventude, como o PROJOVEM, além de parcerias
e diálogos com a Secretaria Nacional de Juventude.
2) Realizar parcerias com alguns municípios que implantaram a EJA para troca
de experiências;
3) Garantir que a EJA funcione através de ciclos semestrais, em âmbito
municipal, e que se adapte ao calendário municipal;
4)

Garantir, onde houver demanda, a inclusão do ensino regular noturno no
projeto político pedagógico das Unidades Escolares;

5) Criar espaços pedagógicos complementares à sala de aula (biblioteca,
videoteca, laboratório, projeto de esportes e artes);
6) Proceder

à

reestruturação

complementares
profissionais

com

curricular:

oficinas,

qualificados

para

currículos

palestras
colaborar

e
na

adaptados

projetos,

e

aulas

disponibilizando

reestruturação

curricular,

respeitando a experiência docente;
7) Implementar cursos profissionalizantes com uma proposta adequada quanto
à capacitação para que os alunos ingressem no mercado de trabalho melhor
preparados. Esta meta deverá ser atendida a partir de pesquisa por
demanda e domicílio, implementada imediatamente após a aprovação deste
Plano e concluída no prazo máximo de 2 (dois) anos;
8) Buscar formas de acesso à aprendizagem para o adolescente que não
consegue atingir essa aprendizagem oferecida pelo ensino regular;
9) Organizar cursos de formação específica para os profissionais que irão
trabalhar com o EJA e garantir auxílio para sua formação continuada. Os
cursos devem contemplar a especificidade da educação de jovens e adultos
e levar em consideração os entendimentos e as recomendações sobre jovens
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e juventudes feitas pelas políticas públicas voltadas para esse segmento
populacional;
10) Criar mecanismos de integração da sociedade com a escola e que o controle
da evasão seja obrigatório por parte dos órgãos responsáveis;
11) Garantir a aquisição de material e acervo adequados para atender à
demanda nas bibliotecas escolares e na municipal;
12) Criar um laboratório de informática para atendimento das necessidades dos
alunos da EJA; Realizar concurso para profissionais da área de informática
para atendimento a todas as escolas com laboratório de informática;
13) Promover a implementação do EJA – Nível Fundamental e Médio – nas
aldeias indígenas, nos quilombos e nas comunidades caiçaras, de acordo
com as especificidades e saberes das culturas indígenas, afro-brasileira e
caiçara.
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6. EDUCAÇÃO ESPECIAL
6.1.ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO – A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO
O Município deve reafirmar suas responsabilidades morais e legais com
relação a todas as crianças, e renovar seu compromisso com elas.
A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais 13 no
campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou
múltipla, quer de características como altas habilidades, superdotação ou talentos.
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

13

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 pessoa “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.
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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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. Isto
pode ser explicado por dois fatores: a) o aluno com deficiência se encontra
matriculado na escola, porém, por não possuir o diagnóstico, quanto à sua
deficiência (ou necessidade especial), não é incluído nos registros oficiais da escola
como aluno com necessidade especial; e b) o aluno (criança, adolescente, jovem ou
adulto) não foi ainda matriculado na escola.
Uma política explícita e vigorosa de acesso à educação, de responsabilidade
da União, dos Estados e dos Municípios, é condição para que ocorram mudanças
nessa realidade e possa se contribuir para que as 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, consequentemente, 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.
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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.
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 estimada em
35.730 habitantes. Utilizando a referência da Organização Mundial da Saúde (OMS)
de 10% da população com deficiências, teríamos 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 devem ser
crianças e adolescentes com deficiências, ainda que não saibamos quais os tipos de
deficiências que eles possam ter.
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O quadro abaixo nos mostra o número de crianças, adolescentes, jovens e
adultos

identificados como alunos com

necessidades educacionais especiais

matriculados na rede de ensino público de Paraty:

MATRÍCULAS DE ALUNOS IDENTIFICADOS COMO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
POR INTERVALO DE IDADE

Interv alo
de idade

1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 29
30 ou mais
Total

Necessidades
educacionais
especiais
Não
Sim
378
3413
3920
2571
1050
738
12070

1
3
15
9
1
1
30

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

Na faixa etária de 1 a 17 anos de idade, temos, aproximadamente, 25
crianças e adolescentes com deficiências inseridos na escola e, de 1 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. Como nos referimos anteriormente,
podem aqui estar incidindo os fatores de “camuflagem” ou “invisibilidade” dos
alunos e da população paratiense com deficiência.
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MATRÍCULAS DE ALUNOS IDENTIFICADOS COMO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
POR TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL

Tipo de necessidade especial
cegueira
baixa visão
surdez
deficiência auditiva
surdocegueira
deficiência física
deficiência mental
transtornos invasivos globais
síndrome de Down
deficiência múltipla
altas habilidades/superdotação

1
2
0
1
0
3
5
11
7
0
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

Analisando as informações do quadro, podemos constatar que os números
maiores se referem a: Transtornos invasivos globais, ou seja, transtornos do
desenvolvimento e da comunicação – síndromes de Asperger, de Heller e outros (11); Síndrome de Down (7) e deficiência mental (5). Baixa visão, cegueira,
deficiência auditiva e deficiência física somam 7 casos.
Está claro também que estar matriculado na escola é condição básica para
que possa ocorrer a inclusão social, 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 QUE POSSUEM MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dependência Administrativa
Estadual
Materiais didáticos
específicos: Educação de
cegos
Materiais didáticos:
Educação de surdos

Municipal

Privada

0

0

0

0

0

0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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Quanto à questão das dependências das escolas, o quadro abaixo nos
mostra que as escolas não possuem suas dependências adaptadas às condições de
uso e mobilidade para todos os alunos. Dentre as 45 escolas do município, apenas
uma possui sanitários e dependências adaptadas para acessibilidade às pessoas
com deficiências e com mobilidade reduzida. A carência de equipamentos
específicos para a ação educativa com os alunos com deficiência também pode ser
observada no quadro a seguinte que nos informa da não existência de impressora
em Braille para a leitura de textos para as pessoas cegas e com severas
deficiências visuais.

DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Dependências existentes na Escola

Dependência Administrativa
Estadual
Municipal
Privada
TOTAL
(6 Escolas) (32 Escolas) (7 Escolas) (45 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
Sala de recursos para atendimento
educacional
Sanitário adequado a alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida

3

1

2

6

0

1

3

4

0

0

1

1

0

1

0

1

Dependências e vias adequadas a alunos
com deficiência ou mobilidade reduzida
Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Equipamentos
existentes nas Escolas
Aparelho de televisão
DVD
Impressora
Videocassete
Antena parabólica
Retroprojetor
Copiadora
Impressora Braille

Dependência Administrativa
Estadual
Municipal
Privada
TOTAL
(6 Escolas) (32 Escolas) (7 Escolas) (45 Escolas)
4
26
7
37
3
17
7
27
4
7
7
18
3
9
5
17
3
12
1
16
3
6
6
15
3
1
7
11
0
0
0
0

Fonte: INEP/Censo Escolar 2008 (Microdados)

A Educação Especial em Paraty, como na maioria dos municípios do país,
terá que ser fortemente desenvolvida. Além da garantia de vagas nas escolas é
necessário conhecer quantos são, realmente, os alunos no município com
necessidades especiais e quais são os seus diagnósticos clínicos e educacionais,
para que se possam fazer os ajustes necessários a seus currículos escolares e, de
forma integrada com a escola, construir uma rede de ações educacionais, médicas,
psicológicas e de apoios socioeducativos e pedagógicos, que contribuam para o
desenvolvimento e a inclusão social dessas pessoas, garantindo os seus direitos
como cidadãos.

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 devem
respeitar a diversidade dos alunos a exigir diferenciações nos atos
pedagógicos que contemplem as e necessidades educacionais de
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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 secretarias 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 extraclasses, 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);

70

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
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Silene
Eryka Adolpho Martinez de Azevedo
Angelita 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).
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A seguir apresentamos a sistematização das discussões sobre a temática
Educação Especial – integração das conclusões da Conferência/2009 e das
discussões nos Encontros Regionais14.

6.3.OBJETIVOS E METAS
1) Reduzir o número total de alunos em classes regulares que tenham em sua
composição alunos com deficiência, de acordo com a política de educação especial e
na perspectiva da educação inclusiva;
2) Garantir aos educandos, no prazo máximo de 2 anos, ensino de período integral,
com horário flexível, definido e trabalhado com professores e profissionais que
possam avaliar e dar apoio às necessidades dos alunos;
3) Organizar a carga horária de sala de aula das crianças com necessidades
especiais,

complementando-a

com

atividades

extraclasse,

orientadas

e

acompanhadas por professores, educadores e profissionais especializados (cultura,
lazer, esportes, oficinas de formação e desenvolvimento de habilidades, convivência
entre pessoas com e sem deficiências). Atingir esta meta no tempo máximo de até
2 anos, após a aprovação e publicação deste Plano;
4) Realizar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para constituição de
diagnóstico/laudo médicos de cada um dos alunos que os auxiliem em sua inclusão
em programas e atividades educacionais e socializadoras. Esta parceria deverá ser
buscada a partir da aprovação deste Plano e garantida no espaço de tempo de até
2 anos após sua aprovação;
5) A SME deve executar ações que contribuam para distinguir “alunos com
dificuldade de aprendizagem” de “alunos com necessidades especiais ou com
deficiência”. Iniciar a implementação das ações imediatamente após a aprovação e
publicação deste Plano;
6) Incluir os alunos com deficiência nas classes comuns, procurando, dentro do
possível, colocar a criança ou adolescente com colegas da mesma idade,

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.
14
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previamente preparados para receber os colegas, conforme a orientação da
legislação em vigor;
7) Realizar, em até dois anos a partir da aprovação do presente Plano, concurso
público específico para professores e educadores com formação em Educação
Especial;
8) Realizar levantamento (censo) sobre o número 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. Iniciar a busca da presente meta a
partir da aprovação deste Plano e atingi-la, no prazo máximo de 2 anos;
9) Garantir a locação dos recursos financeiros necessários para a construção,
reforma e adaptação das escolas às necessidades dos alunos com deficiência e
garantir cursos e atividades de formação continuada dos professores, educadores e
pessoal de apoio das escolas. As metas serão buscadas a partir da aprovação do
presente Plano e garantidas no prazo máximo de 2 anos após a aprovação do
mesmo;
10) Sensibilizar e realizar, periodicamente, a escuta dos professores, evitando o
sentimento do professor de “estar solitário” no enfrentamento das situações em
sala de aula;
11) Otimizar as funções do professor de apoio, garantindo capacitação profissional
dos professores auxiliares e orientação no processo de adaptação curricular dos
alunos com necessidades especiais;
12) Garantir que, a partir da aprovação e publicação deste Plano e no prazo
máximo de até 2 anos, a Equipe Pedagógica da SME visite as escolas com
regularidade e frequência quinzenal, assim como, garantir a instituição de Postos
Volantes com psicólogos e professores capacitados para dar apoio às escolas;
13) Inserir na formação continuada dos professores, estudos sobre educação
especial, metodologias e intervenções pedagógicas para a ação educativa com os
alunos com necessidades especiais;
14) Cuidar continuamente do ambiente (da sala de aula e da escola), estimular a
convivência e o relacionamento entre os alunos da classe e os da escola, assim
como a convivência com a comunidade e as pessoas com e sem deficiências;
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15) Estabelecer metas e objetivos específicos quanto a conhecimentos e habilidades
a serem avaliadas nos alunos, para o desenvolvimento neles de condições e graus
de autonomia;
16) Verificação e avaliação da aprendizagem do aluno, de acordo com os objetivos
para ele traçados;
17) Favorecer, através de parcerias escola/serviços públicos/comunidade, 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, com o acompanhamento de
equipe multidisciplinar sensibilizada para a questão da inclusão;
20) Garantir inclusão de qualidade, com direito, respeito e dignidade;
21) Garantir, no prazo máximo de até 2 anos, a partir da aprovação e publicação
deste Plano, a atuação de professores concursados para compor quadro de
profissionais especialistas na área de psicologia, psicopedagogia e educação
especial, visando uma educação de qualidade, ampliando o quadro de profissionais
da Secretaria Municipal de Educação;
22) Viabilizar, no prazo máximo de até 1 ano, a partir da aprovação e publicação
deste Plano, a disponibilidade de veículos (automóveis, vans e barcos) adaptados
para fazer o transporte dos alunos com deficiência;
23) Oferecer, no prazo máximo de até 2 anos, a partir da aprovação e publicação
deste

Plano,

aos

jovens

alunos

formação

e

educação

profissionalizante,

preparando-os para o mundo do trabalho;
24) Desenvolver parcerias com instituições públicas e privadas para proporcionar
oportunidades de acesso dos jovens alunos às Universidades;
25) Instituir, a partir da implementação deste Plano, serviços médicos de
acompanhamento e apoio psicológico aos professores que atuam na Educação
Especial;
26)

Incentivar

matrículas

de

crianças

e

adolescentes

com

Necessidades

Educacionais Especiais (NEE), no ensino regular e, priorizar a adequação dos
equipamentos educacionais e a formação dos profissionais de educação;
27) Implementação imediata à aprovação e publicação do presente Plano, de um
grupo

de

profissionais

especializados

em

diversas

áreas

para

identificar,
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precocemente, as dificuldades de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças
e adolescentes alunos da rede;
28) Construir, no prazo de 2 anos, escolas adaptadas e com acessibilidade para os
alunos com deficiência e adequar, no prazo de 1 ano, as escolas existentes,
fazendo-o de acordo com às normas técnicas internacionais de acessibilidade;
29) Imediatamente à aprovação do presente PME, efetivar sua implementação.
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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:

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 bilíngue, com suas
línguas maternas e com processos próprios de aprendizagem.
Segundo informa o PEE do Rio de Janeiro (2010),

(e)m relação ao processo de regulamentação da educação escolar
indígena é importante destacar, também o Parecer CNE/CEB n. 14, de
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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, prioritariamente, 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 linguística 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 a
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 particularidades.
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
brasileiros.
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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.
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
município de Angra dos Reis e das

no

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 .15.
Essas 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 professores bilíngues 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 frequentam 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

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)
15
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orientaram as discussões nos encontros regionais de preparação do Plano de
Educação.

16

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 e no município de
Paraty, onde, além dos aspectos citados há a carência de salas de extensão, a
incompletude do Ensino Fundamental, a falta de professores indígenas e a
inexistência

de

equipamentos

e

materiais

pedagógicos

adequados

a

essa

modalidade educacional.
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 escolas, os
canais e formas de diálogo intercultural, contemplando, ao mesmo tempo,

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.
16
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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

consequentes

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 sócio-etnodesenvolvimento 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;
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. Atender à meta imediatamente após a aprovação e publicação do
presente Plano, atingindo-a em até 2 (dois) anos da aprovação do mesmo;
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
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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) Garantir que o processo de aprendizagem das crianças guaranis nas escolas
indígenas contemple elementos e lógicas de sua história e cultura – presentes
no PPP das escolas – para qualificar a formação das crianças;
4) Instituir, a partir da aprovação e publicação deste Plano, nas escolas
indígenas, professores indígenas, conforme o Decreto Lei n. 5.051, de 19 de
abril de 2004, que promulgou a Convenção 169, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) sobre os Povos Indígenas e Tribais.
5) Formar jovens e adultos indígenas comprometidos com os projetos de suas
comunidades de contribuir para a melhoria das condições de vida dos
indígenas;
6) Com a anuência do MEC e da FUNAI, demandar, a partir da aprovação e
publicação do presente Plano, do Estado e/ou do Município (ou em parceria) a
construção de escola(s) nas aldeias para o prolongamento do ensino do 6º ao
9º ano de escolarização, garantindo a integralidade do Ensino Fundamental;
7) Contribuir com ações concretas 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;
8) Garantir, a partir da aprovação e publicação do presente Plano e no espaço
de tempo de até 2 (dois) anos, que as escolas regulares trabalhem,
efetivamente, a cultura indígena para que as crianças não indígenas não
construam visões preconceituosas sobre os índios;
9) Que se proceda ao controle sobre a quantidade de horas que o aluno
frequenta na escola, para poder desenvolver o programa curricular e, ao final,
se avalie o aluno.
10)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”;
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11)Que as escolas indígenas, a partir da aprovação e publicação do presente
Plano, sejam incluídas nas atividades do calendário social e cívico do
município, respeitando suas especificidades e gerando uma dinâmica nova de
integração intercultural e étnica;
12)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 indígenas e de apoio aos índios, de universidades,
de órgãos governamentais e de organizações não governamentais”;
13)Garantir que as aldeias tenham autonomia para criar projetos que dêem
continuidade cultural;
14)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 Paraty e a(s) escola(s) indígena(s) estadual(is)
Guarani(s). 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. A presente meta deverá ser
buscada a partir da aprovação e publicação do presente Plano e atingida em
até 2 (dois) anos da aprovação do mesmo;
15)Garantir, a partir da aprovação e publicação do presente Plano, a
representação indígena nos Conselhos de Educação de Paraty;
16)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;
17)Garantir, a partir de parcerias União, Estado e Município, a formação
continuada dos professores indígenas. A presente meta deverá ser buscada a
partir da aprovação e publicação do presente Plano.
18)Afiançar que, nas práticas pedagógicas se possa contar com materiais
didáticos e paradidáticos (biblioteca, TV, DVD, áudio, micro computador,
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câmaras fotográficas etc.), necessários para ajudar os professores, se assim o
desejarem, a nortearem o ensino;
19)Garantir o respeito aos direitos dos indígenas, disseminando seus saberes
sobre sócio diversidade indígena, permitindo a socialização e o conhecimento
da história dos povos indígenas, suas crenças, mitos, lendas e ouvindo o
movimento indígena do país a respeito dos temas e assuntos;
20)Respeitar a diversidade cultural e étnica;
21)Assegurar que as crianças e jovens indígenas 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;
22)Instituir no município, no espaço de tempo de até 2 (dois) anos, após a
aprovação e publicação do presente Plano, um Centro Indígena que
proporcione alojamento, espaço de exposições, venda de artesanato e
palestras para estudantes de outras escolas;
23)União, Estado, Município e FUNAI, devem juntos buscar formas de melhorar
o fornecimento de energia alternativa na aldeia de Araponga, garantindo a
manutenção periódica do equipamento e investindo na capacitação de pessoas
da comunidade indígena para executar a referida manutenção;
24)União, Estado, Município e FUNAI, devem juntos, a partir da aprovação e
publicação do presente Plano, buscar caminhos e soluções para as demandas
na aldeia de Rio Pequeno. Em 2011 deve ser instalada uma Escola Indígena
Guiarani naquela aldeia;
25)Que a merenda escolar nas escolas indígenas seja adequada à realidade
cultural do grupo em questão, incentivando assim os valores estabelecidos
entre as antigas gerações, seus saberes e o meio ambiente;
26)Implementar, em até 2 (dois) anos da aprovação e publicação do presente
Plano, telecentros nas escolas indígenas e garantir seu funcionamento a partir
de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação (SME);
27)Planejar e viabilizar com a comunidade indígena, a Secretaria Municipal de
Educação, universidades, Estado e União, o desenvolvimento em Paraty de um
curso Normal de Formação de Professores Indígenas, para suprir a falta
desses profissionais nas aldeias. Esta meta será buscada imediatamente após
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a aprovação e publicação deste Plano e deverá ser atingida em até dois anos
da aprovação do mesmo.
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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, 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
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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 nas escolas, 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 que orientam para que os seus municípios
possam colocar em execução o ensino da História e Cultura Afro-Brasileiras, quais
sejam:

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.
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, 1.500 pessoas e o
Quilombo do Cabral situado um pouco antes do Campinho e localizado com acesso
pela mesma BR 101. Não temos a informação sobre quantas crianças, adolescentes
e jovens vivem nos dois núcleos. No núcleo do Campinho 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,
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a Escola Municipal do Quilombo do Cabral, com 30 alunos e 01 professor 17.
Segundo nos informa a Associação dos Moradores do Quilombo do CampinhoAMOQC, 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 Blog.18 O Grupo de Trabalho Educação AfroBrasileira 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.
2. Ausência de uma proposta pedagógica.
2.1. Despreparo dos profissionais de ensino.

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.
17

Em anexo, documento “Educação Afro-Brasileira e o Pano Municipal de Educação”. AMOQC, 21
de setembro de 2010.
18
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3. Ausência de material didático e para-didático

19

.

3.1.Dificuldades de trabalho para os docentes.
4. Ausência de interação e troca de conhecimentos e experiências entre
as escolas existentes nos quilombos.
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 AfroBrasileiras 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

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”)
19
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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 revitalização da auto-imagem do povo negro. A seguir, na ótica de
integração das discussões feitas pelo GT do Encontro Regional das Escolas
Rurais e das contribuições recebidas da AMOQC, apresentamos os objetivos e
metas para enfrentamento das questões e desafios na Educação Afro-Brasileira,
situando-as também na previsão e urgência de serem alcançadas.

8.3.OBJETIVOS E METAS
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 a todos os conteúdos curriculares, inclusive, favorecer
parcerias com universidades públicas e movimento negro para oferecer
cursos de extensão pertinentes à educação das relações étnicas raciais e
Lei 11.645/08. Esta meta será buscada a partir da aprovação e
publicação deste Plano e atingida totalmente 2 (dois) anos após a
aprovação deste PME;
3) Prestar apoio, a partir da aprovação e publicação deste Plano, aos
professores para elaboração de projetos, seleção de conteúdos, planos e
métodos de ensino, cujo foco seja a História e a Cultura Afro-Brasileira e
Africana e a educação das relações Étnico-Raciais;
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,
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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. Esta meta dever ser buscada a partir da aprovação e
publicação deste Plano e atingida, totalmente, no prazo de 2 (dois) anos
da aprovação deste PME;
5) Garantir, a partir da aprovação e publicação deste Plano, 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, a partir da aprovação e publicação deste PME, parcerias com
instituições que possam contribuir na capacitação e na construção de
propostas e materiais pedagógicos;
7) Estimular e viabilizar, a partir da aprovação e publicação deste Plano, 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, no prazo máximo de 2 (dois) anos
após a aprovação e publicação deste Plano;
9) Viabilizar, a partir da aprovação e publicação deste PME, 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. Esta meta deve ser buscada, a
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partir da aprovação e publicação deste Plano e atingida no prazo de 2
(dois) anos após sua aprovação;
11) Proceder,

a

partir

da

aprovação

e

publicação

deste

Plano,

o

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, já no primeiro ano da aprovação
do Plano Municipal de Educação;
13) Revisar

e

adequar

materiais

didáticos

que

contenham

conteúdos

preconceituosos e depreciativos sobre as pessoas negras;
14) Incluir, a partir da aprovação e publicação deste Plano, as datas
significativas da cultura afro-descendente, nos calendário escolar do
município;
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. Proceder, a partir da aprovação e divulgação deste Plano, a
encaminhamentos visando esta meta que deverá ser atingida em até 2
(dois) anos da aprovação deste Plano;
16) Garantir a manutenção de telecentros nas escolas dos quilombos;
17) Garantir que o Fórum das Comunidades Tradicionais seja também o
veículo na concretização de uma legislação específica para a educação
quilombola, com a participação do Movimento Quilombola, assegurando
o direito às comunidades remanescentes de quilombos de preservarem
suas manifestações culturais e a sustentabilidade de seu território
tradicional.
18) Assegurar que a alimentação e a infra-estrutura escolar quilombola
respeitem a cultura alimentar, observando o cuidado com o meio
ambiente e a geografia local. Buscar essa meta, a partir da aprovação e
publicação deste Plano;
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19) Promover, no prazo de 1 (um) ano, após a aprovação e publicação deste
Plano, a formação especifica e diferenciada (inicial e continuada) dos
profissionais nas escolas quilombolas, propiciando a elaboração de
materiais didáticos pedagógicos contextualizados com a identidade
étnico racial do grupo.
20) Instituir, no prazo de até 2 (dois) anos e, em parceria com instituições
de ensino superior, públicas e privadas, um programa especifico de
licenciatura para professores quilombolas, visando garantir a valorização
e a preservação cultural dessas comunidades étnicas;
21) Garantir, no prazo de 1 (um) ano da aprovação e publicação deste Plano,
que os professores que atuam em comunidades quilombolas tenham a
sua

formação

também

em

serviço

e

quando

for

o

caso,

concomitantemente com a sua própria escolarização;
22) Assegurar que a atividade docente nas escolas quilombolas seja
exercida,

preferencialmente,

por

professores(as)

oriundos(as)

das

comunidades quilombolas.
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9. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
9.1.ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO – A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO

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

20

.

Segundo o PEE, sobre as condições de trabalho:

A Organização Internacional do Trabalho definiu as condições de
trabalho para os professores, ao reconhecer o lugar central que estes
ocupam na sociedade, uma vez que são os responsáveis pelo preparo
do cidadão para a vida (OIT, 1984).

Consultar o conjunto dos Objetivos e Metas expressos no PEE do Rio de Janeiro/2010, para os
professores do Estado.
20
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As transformações sociais, as reformas educacionais e os modelos
pedagógicos derivados das condições de trabalho dos professores
provocaram mudanças na profissão docente. De acordo com Souza et
al. (2003), até os anos de 1960, a maior parte dos trabalhadores do
ensino gozava de uma relativa segurança material, de emprego
estável e de prestígio social. Já a partir dos anos 70, a expansão das
demandas da população por proteção social provocou o crescimento
do funcionalismo e dos serviços públicos gratuitos, dentre eles a
educação.
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, 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.
Na atualidade, o papel do professor extrapolou a mediação do
processo de conhecimento do aluno, o que era comumente esperado.
Ampliou-se a missão do profissional para além da sala de aula, a fim
de garantir uma articulação entre a escola e a comunidade. O
professor, além de ensinar, participa da gestão e do planejamento
escolares, o que significa uma dedicação mais ampla, que se estende
às famílias e à comunidade.
Há um certo consenso de que o sucesso da educação depende do perfil
do professor e de suas condições de trabalho, entretanto o sistema de
ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos necessários à
realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas. Os
professores são compelidos a buscar, então, por seus próprios meios,
formas de requalificação que, muitas vezes, se traduzem em aumento
não-reconhecido e não-remunerado da jornada de trabalho
(Teixeira2001; Barreto e Leher, 2003; Oliveira, 2003).
Na última década, o trabalho docente se tornou, por demanda do
sindicalismo, tema de vários estudos e de investigações, incentivando
a formação de grupos e de redes de pesquisadores organizados para
esse fim. Souza-et al. (2003, p. 106) resumem projetos de pesquisa
com resultados consistentes e abrangentes que dão visibilidade, nos
anos 90, às precárias condições do trabalho docente e mostram sua
associação com sintomas mórbidos e a elevada prevalência de
afastamentos por motivos de doença na categoria.
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
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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 discutido 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 Educação21 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
sequência 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

21

O Quadro referido encontra-se em anexo, na parte final deste documento.
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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;


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), remunerandoos. 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;
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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), Taquari,
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 polos. A íntegra das
conclusões dos grupos pode ser consultada nos relatórios dos GT/Polos, 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
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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
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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:
1) 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;
2) 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
3) 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
1) Realizar, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação e publicação
deste

Plano,

auxiliares,

concurso

orientadores

público

para

professores,

professores

pedagógicos,

psicólogos,

pedagogos,

assistentes sociais, previstos no quadro da SME;
2) Garantir,

a

partir

da

aprovação

e

publicação

deste

Plano,

transparência, objetividade e divulgação das receitas e despesas
municipais na área de educação, publicando a cada 6 (seis) meses
em jornais do município (impressos e online), o quadro de receitas e
despesas municipais na área de educação. A publicação deve ser
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apurada (esclarecida) com um debate em emissora de rádio da
cidade, esclarecendo o uso dos recursos públicos na educação;
3) Assegurar que o plano de cargos e salários não seja inferior ao piso
salarial nacional;
4) Promover, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação e
publicação do Plano, a atualização do Estatuto do Magistério
Municipal, privilegiando a participação efetiva dos docentes nessa
tarefa e abrindo também para as entidades representativas da classe
profissional, conforme a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008;
5) Incentivar, a partir da aprovação e publicação do PME, a continuidade
dos

estudos

dos

professores

e

dos

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 dos
professores;
7) Promover a partir da aprovação e divulgação deste Plano, a
reorganização 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, em estágios supervisionados e criando programas de
monitoria e professores assistentes envolvendo os estudantes dos
cursos de habilitação na área de educação;
9)

Implantar, no prazo de 1 (um) 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 apresentar projetos à rede de ensino municipal, contribuindo
para garantir a transmissão de seus conhecimentos às gerações mais
jovens;
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10) Organizar e desenvolver, no prazo de 1 (um) ano, um programa
específico para alfabetização e garantia de ensino fundamental a
todos os servidores públicos que dele necessitarem;
11) Implementar, no prazo de 1 (um) ano a partir da aprovação do PME,
cursos de formação on-line, semipresenciais e presenciais, em
consonância com as demandas dos profissionais, educadores e
técnicos e alinhados com a filosofia da SME, priorizando os cursos
presenciais;
12) Garantir, no prazo de 1 (um) ano, que uma das áreas dessa
formação seja o conhecimento sobre as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s), 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

instrumentos

na
de

definição
avaliação

de

critérios
dos

e

na

professores

implantação
e

de

educadores,

estritamente pedagógica e sem conotação sobre o salário e dando
transparência e legitimidade aos processos avaliativos;
15) Garantir, a partir da aprovação e publicação deste Plano, 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 educacional,
visando garantia da qualidade de atendimento e trabalho com as
especificidades das series iniciais no município;
17) Implementar, progressivamente, no prazo de 5 (cinco) anos da
aprovação deste Plano, do segundo segmento em todas as escolas do
município; No processo, ir implementando atividades culturais e
comunitárias como, coral, teatro, cineclube, dança, arte, fotografia,
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vídeo, oficinas de leitura, e outras, de acordo com o interesse e a
identidade cultural da comunidade local;
18) Assegurar, a partir da aprovação e publicação deste Plano, o direito
dos funcionários públicos da área de educação, de terem vale
transporte, com livre acesso nos veículos que fazem o transporte
coletivo;
19) Favorecer, no prazo de 1 (um) ano, a partir da aprovação e
publicação deste Plano, a realização de 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. No mesmo prazo, assegurar também a
contratação de um Plano de Saúde para os profissionais da Educação;
20) Prover, no prazo de 2 (dois) anos da aprovação e publicação deste
Plano, a ampliação do número de bolsas para professores da rede
pública, nos níveis de mestrado e de doutorado, procedendo sua
distribuição (concessão) de forma democrática e transparente.
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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.
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Segundo dados do Demonstrativo das Receitas e Despesas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, fornecido pela SME, o município
de Paraty investiu, em 2009, aproximadamente 16 milhões de reais 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 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,
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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 custeadas 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
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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 transparente 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:
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 extraescolar, 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.
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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;
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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;

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 polos Escola Parque da Mangueira – manhã e tarde
no Polo 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.
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Somam-se às contribuições dos participantes dos polos 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 equidade 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;
110

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 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
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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) Revisar e a adequar o Plano de Carreiras e Remuneração do
Magistério, imediatamente à aprovação do Plano Municipal de
Educação, de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008;
2) O município deve elaborar, no prazo de 6 (seis) meses, a partir da
publicação desse plano, lei municipal que regulamente o inciso onze
do artigo 160 da Lei Orgânica municipal, que trata a eleição direta
para diretores das instituições de ensino municipais, com o
estabelecimento
de
critérios
para
eleitores
e
candidatos,
considerando para o segundo a necessidade de nível mínimo de
formação e vinculação efetiva ao quadro do magistério municipal;
promover ainda, formação continuada como parte integrante da
jornada dos gestores da escola;
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3) Realizar cursos semestrais e anuais de formação continuada para os
profissionais da educação;
4) Definir calendário escolar de acordo com as especificidades do
município;
5) A partir da aprovação e divulgação deste Plano, divulgar programas e
projetos de incentivo à educação do Governo Federal, assim como
das formas de acesso a eles;
6)

Instituir, no prazo de 1 (um) ano, a partir da aprovação e publicação
deste Plano, equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação,
especializada em alfabetização e comprometida com o profissional
alfabetizador;

7) Criar oficinas profissionalizantes para o segundo segmento;
8) Realizar concurso público, visando à redução dos cargos
comissionados e a implementação do organograma da SME, definindo
o numero de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação
e nas Unidades Educacionais;
9) Implementar incentivos financeiros através de gratificação do
FUNDEB, quando possível, ao final do ano (décimo quarto salário) e
criação urgente da data base do servidor;
10) A prefeitura de Paraty, através da Secretaria Municipal de Educação,
deve garantir, a partir da publicação deste plano, transparência na
informação sobre investimentos na educação. Deve informar as
origens e destinação de todos os recursos financeiros e materiais e na
gestão de pessoas; publicando mensalmente a prestação de contas
em veículos de ampla circulação e na internet, enviando cópia dessa
informação a todas as instituições de ensino no município, a fim de
viabilizar o acesso da população a esses dados;
11) Realizar, no prazo máximo de 2 (dois) anos, 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, conforme as leis
que regulam os concursos públicos;
12) Preencher os cargos vagos por concurso público; definir critérios
pedagógicos para a atribuição de classes e aulas na própria escola;
priorizar o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental
procurando colocar neste trabalho professores efetivos da escola e
levando em consideração o tempo de serviço e a formação do
professor. O atendimento a essa solicitação deverá ocorrer, no
máximo, em 2 (dois) anos, após a aprovação do Plano;
13) Proceder à remoção de professores das escolas somente a cada dois
anos;
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14) Realizar eleição para equipe diretiva das unidades escolares de forma
democrática. Os segmentos válidos para a participação ou realização
da eleição diretiva são: pais, alunos, professores e profissionais da
educação da unidade escolar. A eleição deverá ser paritária,
conforme proporcionalidade dos votos válidos. A equipe diretiva eleita
deverá ser subsidiada por capacitações em gestão escolar;
15) Estruturar as ações da SME sobre uma política educacional definida
em projeto de governo e referendada pelos profissionais da
Educação, tendo como base o PME. O atendimento a essa demanda
deverá ocorrer, no máximo, em 5 (cinco) anos a partir da aprovação
e publicação deste Plano;
16) 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
(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 progressiva do tempo
de permanência dos alunos na escola com oficinas e trabalhos
transdisciplinares, artes, reforço escolar, educação patrimonial,
educação ambiental, cultura e esportes. O atendimento à demanda
deverá ocorrer, no máximo, em 5 (cinco) anos, a partir da aprovação
e publicação deste Plano;
17) Realizar parcerias com entidades, instituições e universidades para
capacitação dos educadores na elaboração de projetos e para
desenvolver processos de formação continuada. Esta meta deverá ser
implementada a partir da aprovação do Plano e atingida no prazo
máximo de 2 (dois) anos;
18) Elaborar e implementar o 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 ideias e de 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 a esta demanda deverá ocorrer, no máximo, em 2 (dois)
anos, a partir da aprovação do presente Plano;
19) A SME através, do Departamento Pedagógico, deve assessorar e
garantir a construção dos PPPs nas escolas. O atendimento a esta
solicitação deverá ocorrer, no máximo, em 6 (seis) meses, após a
aprovação deste Plano;
20) Publicizar, anualmente, de maneira clara e acessível a Prestação de
Contas do município - recebimento e destinação das verbas públicas -
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publicando-a em documento oficial e de acesso público (Diário
Oficial);
21) Instituir e implementar, a partir da aprovação deste Plano, o
Programa “Dinheiro na Escola” ou “Conta Escola” gerenciado pelo
Conselho Escolar;
22) 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 criar escolas polos de segundo segmento onde for necessário. O
atendimento deverá ocorrer em 5 (cinco) anos, a partir da aprovação
deste Plano;
23) Implementar políticas e programas de aproximação da comunidade
externa (familiares e responsáveis) às unidades escolares. Os
programas deverão ser contemplados pelos projetos-político
pedagógicos das unidades escolares. O atendimento da proposta
deverá ocorrer em 2 (dois) anos, a partir da aprovação deste Plano;
24) Instituir a realização anual da CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, com a participação ativa da sociedade nas decisões
relativas a Educação e ao Plano Diretor para essa área. A proposta
deverá ser atendida a partir da aprovação do PME;
25) Implementar os Conselhos Escolares e os Conselhos das Escolas,
instâncias de natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e
supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras
da escola. O prazo para esta meta será de 2 (dois) anos, a partir da
aprovação e publicação deste Plano;
26) Consolidar o 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, devendo ocorrer no prazo
máximo 2 (dois) anos da aprovação e publicação deste Plano;
27) Definir e elaborar documento - de forma conjunta SME e
representantes dos profissionais de educação - sobre as concepções e
diretrizes filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas e
pedagógicas, da Secretaria de Educação, orientadoras para as ações
da rede municipal de ensino. Proceder à divulgação desse documento
orientador, através dos conselhos escolares. O atendimento a esta
meta deverá ocorrer no prazo de 2 (dois), a partir da aprovação
deste Plano;
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28) Garantir a carga horária dos alunos conforme calendário aprovado e
homologado anualmente;
29) Organizar a SME em departamentos: de Gestão dos Recursos
Humanos para Educação; de Supervisão; de merenda; Departamento
Pedagógico; EJA; de Formação; Educação Especial/Inclusão;
Arquitetura Escolar; Departamento de Educação e Cidadania
(trabalho com conselhos escolares), Informática Educativa. O
atendimento a esta meta deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) anos da
aprovação e divulgação deste Plano;
30) Criar, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da aprovação deste PME, o
Plano Municipal do Livro de Leitura;
31) Ampliar e fortalecer a Biblioteca Municipal;
32) Fomentar e potencializar bibliotecas públicas e comunitárias que já
existem;
33) Implantar bibliotecas em todas escolas e instituições;
34) Implementar a Educação Infantil em todas as escolas rurais e
costeiras;
35) Reformular o currículo, introduzindo disciplinas de acordo com a
realidade da etnia/tradicionalidade: pesca, artesanato, manifestações
artísticas; delegar o ensino das manifestações culturais à pessoas da
localidade; aplicar a lei de obrigatoriedade da disciplina Educação
Patrimonial. O atendimento a essa meta deverá ocorrer no prazo de 5
anos;
36) Instituir sistema de 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 (três) dias úteis. Atendimento da meta em 2 (dois) anos,
a partir da aprovação do Plano;
37) Realizar, anualmente, o patrimoniamento dos bens da escola, em
conjunto com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal.
Implementação desta ação, imediatamente à aprovação e publicação
deste Plano;
38) Desenvolver, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação deste
Plano, estudos visando implantar autonomia financeira nas unidades
de ensino;
39) Ampliar a autonomia da equipe administrativa da escola para que, ao
diagnosticar problemas nas estruturas das escolas, possa
providenciar a solução dos mesmos;
40) Que o Município defina áreas de interesse social nos bairros para que
as creches e escolas tenham o seu território garantido por força de
lei.
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41) Que a SME garanta apoio aos pontos de cultura do município através
de convênios e parcerias.
42) Promover imediatamente, à aprovação deste Plano, a informatização
de todos os setores da SME inserindo Paraty no sistema educacional
nacional de estatísticas educacionais.
43) Implementar na SME um departamento de informática educativa para
nortear as praticas e as teorias pedagógicas das aulas de informática
nas escolas publicas municipais. Este departamento deverá também
ser responsável pela manutenção técnica dos telecentros das UES e
dos equipamentos das escolas e da Secretaria de Educação. O
referido departamento devera habilitar os profissionais de educação
em relação às TICs e implementá-las nas escolas. Deverá incentivar o
uso de software livre (linux) devido a sua segurança e ao custo zero
para aquisição.
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11. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO
DO PLANO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARATY
11.1.

APRESENTAÇÃO

Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e
desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de
avaliação que lhe deem 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, apresentaram 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
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propõe e isso deve ser feito através de meios de comunicação
acessíveis a todo.

11.2.

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 aprovação
e publicação como Lei;
2. Criar 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
Conselho Tutelar; 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 representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo,
com uma comissão executiva eleita dentro do próprio fórum. A instância
Fórum fará o acompanhamento do cumprimento das diretrizes, objetivos e
metas do Plano, avaliando prazos e resultados. O Fórum será constituído
imediatamente à aprovação e à publicação da Lei que virá instituir o Plano
Municipal de Educação, sendo os participantes das plenárias dos dias 25 e
28 de outubro/2010, que discutiram e aprovaram o presente PME, também
integrantes do Fórum a ser criado;
3. Após a publicação da Lei, o PME deverá ser distribuído em todas as
Unidades Escolares, públicas e privadas, de todos os níveis educacionais, 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 como um todo;
4. O Fórum terá a incumbência de organizar 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,
objetivos e metas traçadas no PME;
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5. Por ocasião da mudança da gestão municipal, recomenda-se apresentar o
PME aos candidatos, de maneira a buscar o comprometimento destes com a
continuidade das diretrizes e metas do Plano.

12. MOÇÕES
Durante a Assembleia Pública realizada nos dias 25 e 28 de outubro, conforme
previa seu regimento, foram registradas 5 (cinco) moções que compõem o PME:
1) A comissão organizadora da elaboração da minuta do Plano Municipal de
Educação solicita que as alterações e possíveis restrições legais quanto
ao diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas do plano municipal de
educação, realizadas pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal de Paraty
e da câmara de vereadores, sejam devidamente justificadas no texto da
minuta do plano e amplamente divulgadas através de reuniões, sendo
essas também necessariamente divulgadas e ampliadas.
2) A secretaria municipal de educação deve implantar nas escolas, após a
aprovação do plano municipal de educação, sistema de segurança
(alarme, câmeras de vigilância, etc.), a fim de garantir a preservação de
equipamentos e mobiliários das unidades educacionais;
3) Que no processo de municipalização do ensino fundamental seja
instituída uma comissão de transição, formada por representantes do
Colégio

Estadual

Almirante

Álvaro

Alberto,

localizada

na

vila

de

Mambucaba, amigos, Prefeitura de Paraty e da coordenadoria da Bahia
da

Ilha

Grande,

compensação

para

garantir

socioambiental

da

a

continuidade

Eletrobrás

/

dos

recursos

Eletronuclear

da

e

a

permanência dos profissionais;
4) Criar, no mais breve tempo possível, o fundo municipal de educação,
definindo as fontes geradoras dos recursos financeiros para a educação e
a ele destinados. Além dos recursos oriundos de convênios, propõe-se a
transferência para o fundo da cota-parte de compensação financeira pela
exploração de recursos naturais e de compensação por ônus ambientais
e outros recursos, sendo garantido que, no mínimo 25% de sua receita
realizada seja destinada ao fundo, que deverá ser acompanhado e
fiscalizado

pelo

conselho

municipal

de

educação,

como

prevê

o
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regimento desse conselho. Paralelamente, propiciar informação acerca
da constituição e das atividades do conselho municipal de educação;
5) Moção de apoio à proposta de criação do eixo educação diferenciada pelo
fórum das comunidades tradicionais. Os representantes do fórum das
comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas e caiçaras), gerado em
2006 na praia do sono e formalizado em 2007 no quilombo do campinho
da independência, nos comprometem-se a: no período de um ano, trazer
para as discussões sobre o PME, no intuito de revê-la, o resultado da
proposta de criação do eixo educação diferenciada, sugerindo que esta
questão seja discutida pelo citado fórum, a partir dos mecanismos e
instâncias que o mesmo designar (comissão, GT) por entender que o
termo educação diferenciada organiza as modalidades de educação
indígena, quilombola e caiçara.
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14. ANEXOS
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I ENCONTRO REGIONAL – POLO PANTANAL
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I Encontro Regional – Pólo Pantanal
30/08/2010
As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre como foi o
I Encontro Regional, realizado na escola do Pantanal
E. M. E. F. Ministro Sérgio Mota.
Participe, enviando sugestões ou freqüentando os próximos encontros!!!

O I Encontro Regional para a discussão do PME teve inicio com a participação
da Secretária de Educação, Elizete Malvão, que reforçou a importância desta construção
coletiva para o desenvolvimento do Município.
Em seguida a secretária executiva do plano, Bernadete Passos, apresentou o
grupo de trabalho. A representante da UFRJ, Profa. Priscila Matsunaga, apontou que a
necessidade de ter um planejamento para a educação de Paraty já vem sendo indicada
desde 2002 e explicou o andamento deste trabalho: ver 1ª Conferência Municipal de
Educação de Paraty/2009 (COMUED/Pararty), GT’s e Documento extraído da
COMUED.
A elaboração do PME segue como documentos de referência o Plano Nacional
da Educação, Plano Estadual de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) e na Constituição Brasileira.
Após as considerações e esclarecimentos iniciais, os participantes foram
divididos em grupos segundo o seu interesse para apreciação e debate dos seguintes
temas:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos

Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (este tema foi apreciado por todos os
grupos)

Cada grupo escolheu um tema de seu interesse para apreciar além do tema
“Acompanhamento e Avaliação do PME” que, como dissemos coube a todos apreciar.
Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo GT durante a
COMUED/2009Se b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos
cada um dos temas apreciados, os materiais usados e as considerações dos grupos
presentes às discussões no Pólo Pantanal..

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DO GT – educação básica montado na COMUED/2009
SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS

Número elevado de alunos por

Dificulta o trabalho do

Auxiliares nas salas de aulas

sala.

professor diminuindo o

quando houver alunos com

1º segmento

aproveitamento dos discentes no

necessidades educacionais

2º segmento

processo ensino aprendizagem.

especiais.
Número adequado de alunos nas
turmas, no máximo 25.
Nas classes de alfabetização, no
máximo, 20 alunos.

Espaço físico inadequado

Falta de espaço para

Ampliação e adequação das

(esportivo, artístico, cultural);

desenvolvimento dos trabalhos

escolas.

(quais as dimensões necessárias

diários.

para uma sala com 25 alunos e
demais espaços da escola)
A falta de material para o

Comprometimento do

Priorizar, ampliar e fiscalizar a

desenvolvimento de todas as

desenvolvimento de atividades

aquisição de materiais.

atividades dentro das unidades

pedagógicas.

escolares.
Falta de participação da família

Processo pedagógico

Criação e fortalecimento de

no processo educacional.

comprometido.

Conselhos Escolares.
Participação de pais em
Conselhos de Classe.

Texto motivador da discussão grupal:
De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade
de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda
a população brasileira. (refrências : PNE e PEE)

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de educação
básica, e recebendo um texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou
às seguintes conclusões:
Componentes do Grupo Ensino Fundamental (Pólo Pantanal):
Aparecida Maria do Nascimento

Rosângela Aparecida Pacheco Dutra

Paula Gama de Oliveira

Leonardo Faria Campos

Josiane Terêsa Barbosa de Melo

Luis Paulo da Silva Albino

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro/GT/2009 – Coluna: “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Problemas prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”: foram feitas:
Inclusão: Reforço no contra-turno para alunos com dificuldades;
Exclusões: nenhuma

Alterações:
 Número adequado de alunos nas turmas, no máximo 25 alunos, para o 2o
Seguimento.
 Nas classes de alfabetização, no máximo, 20 alunos. Alterar para todos os anos
do Ensino Fundamental do 1o Seguimento.
 Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais, bibliotecas e sala de
recursos em todas as unidades.
 Participação de pais, com dois ou três representantes, em Conselhos de Classe.
Os pais teriam a função de apontar observações pertinentes ao trabalho do
professor (Ex: tarefa, assiduidade, horário)
Prioridades e prazos de execução:
Curto Prazo (2 anos)
 Criação e fortalecimento de Conselhos escolares.
Médio Prazo (5 anos)
 Nas classes de alfabetização, no máximo, 20 alunos. Alterar para todos os anos
do Ensino Fundamental do 1o Seguimento.
 Ampliação e adequação das escolas.
 Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais com bibliotecas e sala de
recursos em todas as unidades.
 Participação de pais, com dois ou três representantes, em Conselhos de Classe.
Os pais teriam a função de apontar observações pertinentes do trabalho do
professor (Ex: tarefa, assiduidade, horária).

Quanto ao Tema: “Acompanhamento e avaliação do PME”: manteve-se o texto já
redigido

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
QUADRO DO GT –

Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009
SITUAÇÁO/QUADRO



Ausência de política
de
valorização

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS


Funcionários
desmotivados com os

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS



Discussão,
construção/atualização

e





profissional
aos
servidores públicos
municipais;
Descontinuidade dos
profissionais
nas
equipes
Técnicopedagógicas
nas
unidades
e
dos
professores;
Ensino
Multisseriado.









Falta de Avaliação
dos profissionais da
Educação;





Os anos iniciais do
ensino fundamental
são atribuídos, em
sua maioria, aos
professores
iniciantes ou com
contrato temporário
(01 ano)










Ausência
de
formação continuada
em serviço para os
profissionais
da
educação;



Falta de garantia de
formação continuada



baixos
salários
mesmo em funções
estratégicas, como o
são os profissionais
de educação;
Não valorização dos
profissionais que se
mantém
em
atualização
e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-adia
Trabalho
não
consegue eficiência
na
busca
pelo
desenvolvimento das
capacidades do aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional, deixando
de contar com análise
e reflexão continuada
de
sua
atuação
profissional
pela
equipe de trabalho,
tornando-se indivíduo
sem parâmetro e
referência.
Alunos chegam ao
final
das
séries
iniciais do ensino
fundamental
sem
saber ler e escrever,
ou
seja,
sem
desenvolvimento das
competências básicas
de leitura e escrita;
Descontinuidade de
trabalho;
Desvalorização
do
trabalho realizado nas
séries iniciais.

Profissionais atuando
sem
consonância
pedagógica
nas
unidades da rede
municipal, ausência
de
identidade
profissional
e
direcionamento.
Dificuldade
para
alguns profissionais







implementação do PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS
com a participação de todos os
segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com
seus progressos;
Concurso
para
Equipe
Técnico-Pedagógica;
Ampliação
dos
Pólos,
reorganização
das
necessidades nas escolas que
ainda trabalham com essa
modalidade.



Definição e implementação de
instrumento de avaliação para
os
profissionais,
visando
melhoria na qualidade da
educação
ofertada
nas
unidades educacionais do
município



Implementação de política
educacional
clara
para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia da
qualidade do atendimento e
trabalho
com
as
especificidades das séries
iniciais no município.
Garantia
de
Formação
continuada através da SME,
principalmente aos professores
de educação básica.










Definição
de
política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para
todos os profissionais da
educação,
incluindo
os
profissionais
técnicoadministrativos.
Organização
e
desenvolvimento de cursos de

à todos



Necessidade
de
Inclusão Digital e
aprofundamento dos
conhecimentos
da
TICs (Tecnologias
da Informação e da
Comunicação)





Funcionários
analfabetos ou com
alfabetização
precária;





O aluno do curso
normal sente-se
despreparado diante
das demandas da
escola.





Inexistência de um
programa de
prevenção e
atendimento aos
profissionais de
educação





Falta de
sustentabilidade
econômica daqueles
que detém os saberes
tradicionais
(patrimônio



em conciliar horários
e curso desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho e
os
horários
do
sistema de transporte
local.
Muitos profissionais
da educação não
possuem acesso, não
sabem utilizar ou
apresentam
dificuldade no uso em
sala de aula das TICs

formação
on-line
e
semipresenciais
em
consonância com a demanda e
linha filosófica da SME



Organização
e
desenvolvimento de cursos de
formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos
laboratórios de informática
existentes em algumas escolas
para atendimentos dos alunos,
da comunidade e da formação
dos profissionais das escolas
Organização
e
desenvolvimento
de
um
programa específico para
alfabetização e garantia de
ensino fundamental a todos os
servidores públicos que dele
necessitarem

O município trabalha
com
muitos
profissionais
em
situação
de
analfabetismo
e
alfabetização precária
o que compromete,
em muitos casos, a
qualidade do serviço
prestado à população
na contramão da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais
da
educação;
Grade curricular
(metodologia,
conteúdos, relações,
etc.) não está em
consonância com as
necessidades da
sociedade
contemporânea.



Profissionais doentes
sem amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)
Fragilização,
desagregação e perda
de tradições e
manifestações
culturais.



Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação



Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar





Considerando que os futuros
professores atuarão em escolas
do município, esta deverá
investir em complementação
curricular, oficinas e formação
continuada.
Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de educação

imaterial).



Dispersão, falta de
acessibilidade e risco
de perda
irrecuperável do
patrimônio imaterial.

municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.


Ausência de
informações
sistematizadas sobre
os grupos, pessoas e
comunidades étnicas
e tradicionais do
nosso município.














Ausência de políticas
públicas para o
incentivo à leitura e
às bibliotecas
públicas.
Ausência de
profissionais na área
de biblioteca
Ausência de
professores
mediadores






Baixo rendimento
escolar.
As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
Muitos professores
não atuam na
formação de leitores,
pois não são
capacitados para isso.










Distanciamento entre
a realidade da
cultura local e o
currículo escolar.





Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local;
Fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local;






Organizar um Seminário
Educação, Cultura e Cidadania
envolvendo entidades,
instituições e agentes culturais
do município;
Estabelecer como finalidade a
reunião e organização de
informações já existentes; criar
uma rede de cultura e iniciar o
mapeamento sistemático das
diversas manifestações
culturais;
Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;
Buscar base de dados sobre a
cultura popular;
Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais
criando um pacto entre
entidades, instituições e
lideranças locais para a
elaboração do plano municipal
de educação e a reestruturação
do conselho municipal de
educação.

Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
Ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal;
Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
Implantar bibliotecas em
escolas e instituições;
Contratação de um
bibliotecário para cuidar das
bibliotecas e assim facilitar o
acesso dos alunos, professores
e comunidade.
Capacitação de mediador de
leitura para os professores
Reformular o currículo com a
introdução de disciplinas de
acordo com a realidade da
comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;
Delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;
Aplicar a lei de
obrigatoriedade da disciplina
educação patrimonial;





Inexistência do
segundo segmento
nas zonas rurais e
oferta de atividades
culturais para a
comunidade.
Inexistência, nos
estabelecimentos de
ensino, de núcleos
destinado às artes
(visuais, musicais,
dança,etc.).





Falta de perspectiva
de continuidade nos
estudos, cerceamento
das potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
Alunos e educadores
pouco sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura e
desmotivados para o
aprendizado
oferecido pelo ensino
tradicional.



Repensar o formato e a
estrutura das escolas dentro
das comunidades étnicas e
tradicionais;



Implementar o segundo
segmento de forma itinerante;
Oferecer atividades culturais
para a comunidade: coral,
teatro, cineclube, dança, arte,
etc.
Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos
estudante -; oficinas: de
comunicação, de história da
arte e artes plásticas, dentre
outras.





Texto motivador da discussão grupal:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e
conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor.
Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de
problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de
modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações
mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos
necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a
melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer
esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De
acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir
que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de
trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional,
tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c)
novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação , o grupo de discussão, abaixo identificado,
chegou às seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Cássia C. P. Pereira

Cristina M. L. S. Ross

Fernanda A. L. de Souza

Lenice Nascimento

Roseli O. Alvarenga

Sônia C. M. Arcante

Áurea Siqueira

André R de Mattos

Sirlene M. de Lara

Thalita R. O. Barrilari

Aparecida N. Soares

Camila A. Gomes

Maria Cristina Campos

Ângela

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro GT/2009- Coluna – “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”: procederam as seguintes
Inclusões:
 Concurso público para nomear professores auxiliares, coordenadores
pedagógicos diretores, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, entre
outros;
 Divulgação da aplicação dos recursos financeiros em um site;
 Trabalho conjunto entre escola e conselho tutelar;
 Trabalhar o meio social no qual a criança está inserida, ou seja, a realidade do
aluno;
 Plano de saúde para todos os profissionais da rede municipal da educação;
 Qualificar o profissional através de avaliação anual, com objetivo de apontar
caminhos para o aperfeiçoamento do professor.
Exclusões: nenhuma
Alterações: manteve-se o texto já redigido
Prioridades e prazos de execução:
Curto Prazo (2 anos)
 Discussão, construção/atualização e implementação do PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS com a participação de todos os segmentos dos trabalhadores
municipais;
 Incentivo aos profissionais através de avaliação de desempenho de acordo com
seus progressos;

 Concurso para Equipe Técnico-Pedagógica;
 Ampliação dos Pólos, reorganização das necessidades nas escolas que ainda
trabalham com essa modalidade;
 Implementação de política educacional clara para atribuição das classes nas
escolas pela SME;
 Elaboração do PPP de cada unidade, visando à garantia da qualidade do
atendimento e trabalho com as especificidades das séries iniciais no município;
 Garantia de Formação continuada através da SME, principalmente aos
professores de educação básica;
 Formação continuada para todos os profissionais da educação, incluindo os
profissionais técnico-administrativos;
 Organização e desenvolvimento de um programa específico para alfabetização e
garantia de ensino fundamental a todos os servidores públicos que dele
necessitarem;
 Considerando que os futuros professores atuarão em escolas do município, esta
deverá investir em complementação curricular, oficinas e formação continuada;
 Criação de um programa de professor assistente para estudantes de cursos que
habilitam na área de educação;
 Criação de um programa de prevenção e atendimento aos profissionais da
educação;
 Implantar como política municipal o título de notório saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que possam ser remunerados e façam parte da rede
escolar municipal, garantindo a transmissão de seus conhecimentos às gerações
futuras;
 Organizar um Seminário Educação, Cultura e Cidadania envolvendo entidades,
instituições e agentes culturais do município;
 Estabelecer como finalidade a reunião e organização de informações já
existentes; criar uma rede de cultura e iniciar o mapeamento sistemático das
diversas manifestações culturais;
 Identificar necessidades e objetivos das comunidades;
 Buscar base de dados sobre a cultura popular;
 Oferecer a oportunidade de vivenciar variadas manifestações culturais criando
um pacto entre entidades, instituições e lideranças locais para a elaboração do

plano municipal de educação e a reestruturação do conselho municipal de
educação;
 Criar o Plano Municipal do Livro e Leitura;
 Ampliar e fortalecer a Biblioteca Municipal;


Fomentar e potencializar bibliotecas públicas e comunitárias que já existem;

 Implantar bibliotecas em escolas e instituições;
 Contratação de um bibliotecário para cuidar das bibliotecas e assim facilitar o
acesso dos alunos, professores e comunidade.
 Capacitação de mediador de leitura para os professores
 Reformular o currículo com a introdução de disciplinas de acordo com a
realidade da comunidade: pesca, artesanato, manifestações artísticas;
 Delegar o ensino das manifestações culturais às pessoas da localidade;
 Aplicar a lei de obrigatoriedade da disciplina educação patrimonial;
 Repensar o formato e a estrutura das escolas dentro das comunidades étnicas e
tradicionais;
 Implementar o segundo segmento de forma itinerante;
 Oferecer atividades culturais para a comunidade: coral, teatro, cineclube, dança,
arte, etc;
 Criação de núcleos artísticos optativos - de acordo ao interesse e aptidão dos
estudantes (oficinas: de comunicação, de história da arte e artes plásticas, dentre
outras).
Médio Prazo
 Atualização do Estatuto do Magistério Municipal;
 Definição e implementação de instrumento de avaliação para os profissionais,
visando melhoria na qualidade da educação ofertada nas unidades educacionais
do município;
 Definição de política educacional, meta e linha filosófica por parte da SME;
 Organização e desenvolvimento de cursos de formação on-line e semipresenciais
em consonância com a demanda e linha filosófica da SME;
 Organização e desenvolvimento de cursos de formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos laboratórios de informática existentes em algumas

escolas para atendimentos dos alunos, da comunidade e da formação dos
profissionais das escolas.
Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME, o Grupo considerou:
Para que se tenha um bom acompanhamento e avaliação do percurso do plano é
preciso que haja a participação de todos os seguimentos da sociedade em fóruns e
conferências.
Para que a população paratiense possa acompanhar e avaliar o PME é preciso
primeiro divulgar o que é este plano através dos meios de comunicação acessíveis a
todos.

Grupo 3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUADRO DO GT – Educação Especial/COMUED/2009

SITUAÇÃO/ QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA

Grande demanda de
alunos com NEE
inseridos em classe
regular, geralmente
superlotadas.

Dificulta o trabalho do
professor, que não consegue
dar conta de respeitar a
especificidade do aluno especial

Reduzir nº de alunos em classes com
alunos especiais
Reduzir carga horária de sala de aula das
crianças especiais

Alunos especiais sem
laudo médico

Professor trabalha na base do
“achismo”,

Realizar parceria com a secretaria
municipal de saúde

Alunos especiais não
estimulados corretamente

Oferecer as salas de recursos, conforme
a Lei prevê
Montar equipe multiprofissional

Dificuldade em
estabelecer fracasso
escolar e alunos com
necessidades especias

alunos que não são deficientes,
mas terminam sendo tidos
como tal

SME pensar ações: alunos com
dificuldade de aprendizagem e aluno
com necessidade especial

Disparate em relação
as idades

Gera situações complicadas
para o professor/ escola dar
conta (sexualidade, por explo)

Tentar promover a inclusão sem muita
diferença de idade

Professores
contratados, muitos
sem experiência prévia

Interrupção de trabalho e que
geralmente assumem classes
com alunos especiais

Concurso público com ênfase em
educação especial para atender a
demanda

Resistência e conceitos
não compreendidos/
incorporados
(Na maioria dos casos o
aluno está integrado
mas não incluso)

Falas equivocadas

Sensibilizar e realizar periodicamente a
escuta dos professores evitando
sentimento de estar “solitário” com a
situação enfrentada na sala

Professores, gestores e
coordenadores
despreparados
falta coordenador
específico para orientar
o professor com alunos
especiais

Pouco interesse (ou nenhum)
Isolamento do professor
O professor de apoio não é um
“cuidador”

Otimizar função do professor de apoio

Professores preocupados em
dar conta do “recado”, porém
sem instrumentos pedagógicos
eficientes
Gestores e coordenadores
angustiados em ajudar os
professores neste
enfrentamento

Intensificação, qualitativa e quantitativa
na formação dos profissionais da
educação

Colabora com o despreparo
profissional

Inserir a disciplina no currículo

Equipe pedagógica da SME visitar as
escolas com mais freqüência

Equipe pedagógica não
auxilia o professor para
lidar com a demanda
enviada para a sala de
aula
Curso de formação de
professores não tem a
disciplina de educação
especial
Desrespeito as normas

Escolas com espaços físicos
não adequados

construção de escolas adaptadas e

de acessibilidade

reestruturar as existentes

Despreparo dos alunos das salas
para receber a criança especial

Constrangimento
entre a criança
especial e os demais
da sala

Preparar constantemente o ambiente

Centralização e ênfase na
deficiência do aluno.

Dificuldade em lidar
com o desconhecido,
medo de errar

Estabelecer metas e objetivos
específicos – HABILIDADES

Falta o foco na
capacidade do aluno
e acreditar em seu
sucesso.
Famílias desorientadas/
exigentes/ negligentes

Gera desconforto
profissional
Embates (a família
sempre tem a razão)

“crença” na existência de classe
homogênea (prática educativa
num único contexto);
Falta PP da própria SME como
eixo condutor
Desrespeito aos direitos previstos
em Lei e falta de procedimentos
via secretaria de educação

Exigir que a família cumpra a sua
parte
A escola não atuar de forma
“assistencialista”

Falta de um currículo
diferenciado, onde o
aluno é quem se
adapta à escola e não
a escola ao aluno

Organizar um currículo diferenciado

Engessamento das
ações

Inclusão de qualidade como um direito e
respeito aos Direitos Humanos.

Crianças prejudicadas

Não disponibilizamos de recursos
humanos suficientes (na
Secretaria de Educação Departamento Pedagógico) para
atender e orientar toda demanda
de professores e pais.

Dificuldade em
estruturar um auxílio
eficiente e próximo,
de todos os casos
para atender a
demanda.

Contratação de profissionais
concursados para compor o quadro de
profissionais especialistas na área da
psicologia, psicopedagogia e educação
especial, visando uma educação de
qualidade.

Alunos especiais que moram em
zonas de difícil acesso não
recebem nenhum tipo de
atendimento específico ou
orientação de profissionais
dentro de suas necessidades e
até mesmo o professor.

Não disponibilidade
de meio de
transporte para
atender certos
lugares de difícil
acesso.

Viabilizar um meio de transporte
específico para o trabalho da secretaria
de educação a fim de atender a
demanda da rede.

Professores pouco motivados,
especialmente financeiramente
para buscar atualização,
conhecimento e especialização na
área da educação especial.

Baixo salário
Pouco tempo
para estudo

Redução de carga horária (valorização
profissional), incentivo/premiação para
o professor pesquisador, salário com
acréscimo.

Falta de vagas para jovens com
NEE no mercado de trabalho.

Nenhuma
Capacitação
profissional para o
jovem com
necessidade especial
para futura geração
de renda e
autonomia
desenvolvendo e
acreditando em suas
potencialidades.

Oferecer oportunidades através de
cursos profissionalizantes voltados para
capacitação dos alunos

Fragilidade emocional para lidar
e enfrentar as dificuldades do
aluno

Profissionais
abalados na saúde
física e mental para
enfrentamento dos
problemas.

Profissionais para cuidar da Saúde
Mental dos professores

Discussões repetitivas a respeito
do tema

Cansaço, descrédito

Palestras, oficinas e recursos de
qualidades na área de saúde para cuidar
dos profissionais, ( plano de saúde ).
Realmente por em prática as questões
possíveis, dar movimento/
desdobramento as sugestões colocadas
pelos professores (teoria/prática)
SME assumir o que deve ser assumido

Texto motivador da discussão grupal:
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais
receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino. A LDB-9394/96, define
Educação Especial como modalidade de educação escolar e deve ser oferecida,
preferencialmente, na rede de ensino para os alunos com necessidades especiais, ressalvandose os casos em que as necessidades do aluno exigem outras formas de atendimento, devendo
assegurar-lhes: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica
para atender às suas necessidades. A inclusão dos alunos com necessidades educacionais
especiais é o princípio norteador das políticas educacionais no âmbito da Educação Especial. A
inclusão escolar implica na organização das escolas, no sentido de oferecer as condições
necessárias para o atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, em um
ambiente pedagógico acolhedor e diversificado, contribuindo assim, de maneira significativa
para o seu desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. (Referências: PNE e PEE)

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação
Especial, e o texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às
seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Carolina Albino

Lucelena Cristo

Fabiana Lopes

Nilcecler Rodrigues

Fernanda

Beatriz Alves

Antunes

Flaviane Pacheco

Considerações do Grupo a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador:
Texto motivador:
Alteração: Adicionar um subgrupo para discutir alunos com dificuldade de
aprendizagem.
Quadro GT/2009- Coluna “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:
Exclusões: Reduzir a carga horária de sala de aula das crianças especiais.
Alterações: não ouve alterações.
Inclusões, Prioridades e prazos de execução:
Curto Prazo (2 anos)
 Ensino Integral, com um horário flexível para que se possa ter auxílio de outros
profissionais que possam avaliar e dar apoio às suas necessidades especiais;
 Levantamento estatístico sobre a quantidade de alunos com necessidades
especiais e no geral para prever número de vagas para concurso público para
professores regentes e auxiliares;
 Promover uma parceria com a Secretaria de Saúde em que os profissionais da
área tenham um laudo completo deste aluno para que auxilie no seu processo de
ensino;
 Professor regente e professor auxiliar devem trabalhar em conjunto para o
melhor ensino de todos os educandos, sejam eles especiais ou não;

 Promover e prever com uma logística adequada cursos de capacitação nesta área
para todos o profissionais da escola (professores, diretores, coordenadores e
grupo de apoio). A capacitação deve ser contínua iniciada antes do início do ano
letivo.
Médio e longo prazo:
 De acordo com o levantamento estatístico da quantidade e necessidade dos
alunos, prever verbas para a construção de escolas com acessibilidade e reforma
das que já existem.
Exclusões: nenhuma
Alterações: não houve alteração
Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME, o grupo considerou
importante:
Promover encontros para discutir o PNE, convocando a todos, desde a secretária
de educação, prefeito, até a população.

Grupo 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Quadro do GT – Educação Infantil/ COMUED/2009
SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS



Contratação de
recreadores e
inspetores por seis
meses.
Aumento da
demanda no número
de alunos.



Descontinuidade do
trabalho pedagógico.



Concurso público para
auxiliares de creche e
inspetores



Falta de espaços
adequados e de recursos
humanos a essa demanda.



Número excessivo de
alunos por sala;
Falta de auxiliares na
sala, de inspetores e
profissionais para a
manutenção das
escolas.



Dificuldades em
desenvolver o trabalho
pedagógico.



Banheiros
inadequados.



Construção e
adequação de espaços
já existentes,
garantindo que sejam
arejados e ventilados
Não exceder o número
de vinte alunos por
sala.
Contratação de
auxiliares de sala,
inspetores e
profissionais para
manutenção das
escolas
Banheiros adequados
que atendam a faixa
etária e as crianças
com necessidades
educacionais especiais;








ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS



Dificuldades para
desenvolver hábitos de
higiene e trabalhar a
autonomia e auto-estima
dos alunos.












Inexistência (Zona
Rural) e carência
(Zona Urbana) de
brinquedos (parque).
Mobiliário
insuficiente e
inadequado para sala
de aula e refeitório.



Comprometimento do
desenvolvimento corporal
e cognitivo da criança.



Compra ou construção
de brinquedos para a
área externa



Dificuldades para realizar
atividades pedagógicas
comprometendo o
desenvolvimento e
crescimento do aluno.



Compra de mobiliários
adequadas para a sala
de aula e refeitórios,

Material didático
insuficiente;
Necessidade de
recursos tecnológicos
e de comunicação.
Falta de material e
para recreação.



Dificuldades para o
professor desenvolver o
planejamento e atividades,
limitando as possibilidades
de ocupação e
desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.
Comprometimento do
desenvolvimento corporal
e cognitivo da criança.



Ampliação dos itens
dos materiais didáticos
e agilização das
compras, adequando
ao planejamento.
Instalação e compra de
recursos tecnológicos
e de comunicação (TV,
DVD, computador,
som, máquina
fotográfica).







Precariedade na
iluminação e
ventilação, rede
elétrica, bebedouro.



Compromete o
rendimento escolar.





Falta de uniformes
para os alunos.



Dificulta a segurança,
identidade, auto-estima.





Inadequação do
espaço físico às
crianças com
necessidades
educacionais
especiais.
Falta de formação
para professores e
funcionários de
apoio.

Comprometimento da realização
das atividades, formação e
desenvolvimento do aluno.







Instalação de
ventiladores,
luminárias,
bebedouros e
manutenção.
Definição da aquisição
de uniforme.

Adaptar o prédio às
necessidades
apresentadas;
Formação continuada
de professores e
funcionários de apoio.

Texto motivador da discussão grupal:
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e
afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais
profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as
atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende

às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos
educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas
que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e
acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do
governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças.
(Referências: PNE e PEE)
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação
Infantil, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Iracema de Paula Greff

Mariselena de Oliveira Machado

Rosânia Roda da Silva

Maria Inês dos Reis

Neide Rodrigues Alves Torres

Ângela Cristina Zelbino da Silva

Adenilson Ribeiro da Conceição

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Texto motivador:
Acréscimo: “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”.
Quadro GT/2009- Coluna “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”:
Inclusão:
 A educação infantil não é acessível a todos, principalmente nas zonas rural e
costeira;
 Carência de vagas por falta de espaço físico na zona urbana;
 Professores mal preparados;
 Falta de apoio dos pais;
 Falta de recursos.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:

Inclusões:
 Investimento em escolas;
 Formação específica para esta área;
 Recursos pedagógicos;
 Valorização do profissional de educação infantil.
Exclusões: nenhuma
Alterações: não houve alterações
Prioridades e prazos de execução:
Curto Prazo (2 anos)
 Concurso público específico para educação infantil, bem como coordenadores
capacitados para atuar nesta área.
Médio Prazo (5 anos)
 Formação continuada desses profissionais com cursos de capacitação;
 Movimentos escolares para motivar a participação dos pais;
Longo Prazo (10 anos)
 Adaptação física das unidades escolares;
 Construção de novas creches, escolas e sala de aula para abertura de novas
vagas;
 Mobiliário adequado;
 Recursos didáticos.
Quanto ao Tema “Acompanhamento e Avaliação do PME”, o Grupo considerou
importante: a divulgação e o conhecimento do PME.

Tema
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PME
Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e
desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de avaliação que
lhe dêem segurança no desenvolvimento das ações ao longo do tempo, de mandatos

executivos diferentes e nas diversas circunstâncias e condições em que se desenvolverá.
Um bom acompanhamento e uma constante avaliação do percurso do Plano permitirá,
de forma participativa e democrática, fazer os ajustes que a realidade solicitar, porém de
maneira a não comprometer a sua essência.
Todos os grupos apreciaram o tema e chegaram as seguintes conclusões:
Deve-se ter um compromisso maior dos governantes em observar, atender e
reavaliar o PME.
Para que haja a participação da população no sentido de acompanhar e avaliar o
PME é necessário que este plano seja bem divulgado via rádio, jornais, igrejas;

Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não
houve adesão de interessados:







Educação Afro-brasileira
Educação Indígena
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Financiamento e gestão da Educação

Continue construindo o PME, envie sugestões e participe dos próximos Encontros
Regionais!
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II Encontro Regional – Pólo Mangueira
13/09/2010
As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre como foi o
II Encontro Regional, realizado na Escola Municipal Parque da Mangueira manhã.
Participe, enviando sugestões ou freqüentando os próximos encontros!!!
O II Encontro Regional para a discussão do PME foi aberto com a apresentação
da comissão que está organizando a elaboração do Plano Municipal de Educação. Com
discussões em grupo, a comissão tem a tarefa de organizar as discussões para que ao
final do processo tenhamos uma Minuta do Plano Municipal de Educação. No dia 25 de
outubro a Minuta será apreciada pela população. Contamos com a sua presença.
Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos
participantes da reunião realizada na Escola Municipal Parque da Mangueira. A
comissão agradece à diretora da unidade escolar, profª. Flora Pinto, pela disponibilidade
do espaço e a todos que participaram da reunião. Você também pode participar por meio
dos outros encontros regionais ou acessando o blog: pmeparaty2010.wordpress.com.
Sistematização do Encontro:
O Encontro seguiu com a apresentação do objetivo e da dinâmica de trabalho do dia.
A elaboração do Plano Municipal de Educação baseia-se nas diretrizes do Plano
Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e na Constituição Brasileira.
Os presentes na reunião realizada na escola municipal Parque da Mangueira,
período matutino, foram divididos em grupos de interesse e poderiam escolher os
seguintes temas para discussão:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo Grupo de Trabalho durante a
COMUED/2009; b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos
cada um dos temas apreciados (educação fundamental, formação e valorização dos
profissionais da educação, educação especial, educação infantil, financiamento e gestão
da educação, ensino médio e educação profissional técnica de nível médio), os materiais
usados e as considerações dos grupos presentes às discussões no Pólo Mangueira.

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DO GT – educação básica montado na COMUED/2009
SITUAÇÃO /

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/

PRIORIZAÇÃO

QUADRO

PRIORITÁRIOS

PROPOSTAS

(não foi feita)

Número elevado de

Dificulta o trabalho do

Auxiliares nas salas de

alunos por sala.

professor diminuindo o

aulas quando houver

1º segmento

aproveitamento dos

alunos com

2º segmento

discentes no processo

necessidades

ensino aprendizagem.

educacionais especiais.
Número adequado de
alunos nas turmas, no
máximo 25.
Nas classes de
alfabetização, no
máximo, 20 alunos.

Espaço físico

Falta de espaço para

Ampliação e

inadequado (esportivo,

desenvolvimento dos

adequação das escolas.

artístico, cultural);

trabalhos diários.

(quais as dimensões
necessárias para uma

sala com 25 alunos e
demais espaços da
escola)
A falta de material para Comprometimento do

Priorizar, ampliar e

o desenvolvimento de

desenvolvimento de

fiscalizar a aquisição de

todas as atividades

atividades pedagógicas.

materiais.

dentro das unidades
escolares.
Falta de participação da Processo pedagógico

Criação e

família no processo

fortalecimento de

comprometido.

educacional.

Conselhos Escolares.
Participação de pais em
Conselhos de Classe.

Texto motivador da discussão grupal:
De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade
de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda
a população brasileira. (refrências: PNE e PEE)

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de educação
básica, e recebendo um texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou
às seguintes conclusões:
Componentes do Grupo Ensino Fundamental:
Elcio Gonçalves

Erica Vilella

Adriana Andrade da Cunha

Miriam de Oliveira

Elenildes M. Reis

Tatiane Araujo

Tereza R. Pontes

Daniela S Alvarenga

Edvilson S. Oliveira Neto

Ana Paula C. de Jesus

Valdirene Oliveira Neto

Virgínia M. L. Bacelar

Monique S. Tavares

Caroline C. P. Silva

Jéssica C. V. Martins

Samara L. S. Jacinto

Bábara B. G. Sena

Yasmin R. Chang

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro/GT/2009 – Coluna: “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Problemas prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”: foram feitas:
Inclusão:
 Recreadores e professores de Arte;
 Inclusão digital do 1o ao 2o ano;
 Mobiliário adequado para a faixa etária;
 Implantação de filosofia no 2o segmento.
 Acessibilidade aos alunos com necessidades especiais.
 Oferecer dinâmicas para aproximar a família.
Exclusões: nenhuma
Alterações:


Professores auxiliares nas salas de aulas.

 Número máximo de alunos nas turmas.

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
QUADRO DO GT –

Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009
SITUAÇÁO/QUADRO

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS

PRIORIZAÇÃO

PRIORITÁRIOS








Ausência de política
de valorização
profissional aos
servidores públicos
municipais;
Descontinuidade dos
profissionais nas
equipes Técnicopedagógicas nas
unidades e dos
professores;
Ensino
Multisseriado.











Falta de Avaliação
dos profissionais da
Educação;




Os anos iniciais do
ensino fundamental
são atribuídos, em
sua maioria, aos
professores
iniciantes ou com
contrato temporário
(01 ano)






Ausência de
formação continuada
em serviço para os
profissionais da
educação;



Funcionários
desmotivados com os
baixos salários
mesmo em funções
estratégicas, como o
são os profissionais
de educação;
Não valorização dos
profissionais que se
mantém em
atualização e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-adia
Trabalho não
consegue eficiência
na busca pelo
desenvolvimento das
capacidades do aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional, deixando
de contar com análise
e reflexão continuada
de sua atuação
profissional pela
equipe de trabalho,
tornando-se indivíduo
sem parâmetro e
referência.
Alunos chegam ao
final das séries
iniciais do ensino
fundamental sem
saber ler e escrever,
ou seja, sem
desenvolvimento das
competências básicas
de leitura e escrita;
Descontinuidade de
trabalho;
Desvalorização do
trabalho realizado nas
séries iniciais.

Profissionais atuando
sem consonância
pedagógica nas
unidades da rede
municipal, ausência
de identidade

(não foi feita)









Discussão,
construção/atualização e
implementação do PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS
com a participação de todos os
segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com
seus progressos;
Concurso para Equipe
Técnico-Pedagógica;
Ampliação dos Pólos,
reorganização das
necessidades nas escolas que
ainda trabalham com essa
modalidade.



Definição e implementação de
instrumento de avaliação para
os profissionais, visando
melhoria na qualidade da
educação ofertada nas
unidades educacionais do
município



Implementação de política
educacional clara para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia da
qualidade do atendimento e
trabalho com as
especificidades das séries
iniciais no município.
Garantia de Formação
continuada através da SME,
principalmente aos professores
de educação básica.








Definição de política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para
todos os profissionais da
educação, incluindo os




Falta de garantia de
formação continuada
à todos



Necessidade de
Inclusão Digital e
aprofundamento dos
conhecimentos da
TICs (Tecnologias
da Informação e da
Comunicação)







Funcionários
analfabetos ou com
alfabetização
precária;




O aluno do curso
normal sente-se
despreparado diante
das demandas da
escola.

profissional e
direcionamento.
Dificuldade para
alguns profissionais
em conciliar horários
e curso desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho e
os horários do
sistema de transporte
local.
Muitos profissionais
da educação não
possuem acesso, não
sabem utilizar ou
apresentam
dificuldade no uso em
sala de aula das TICs

O município trabalha
com muitos
profissionais em
situação de
analfabetismo e
alfabetização precária
o que compromete,
em muitos casos, a
qualidade do serviço
prestado à população
na contramão da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais da
educação;
Grade curricular
(metodologia,
conteúdos, relações,
etc.) não está em
consonância com as
necessidades da
sociedade
contemporânea.

profissionais técnicoadministrativos.


Organização e
desenvolvimento de cursos de
formação on-line e
semipresenciais em
consonância com a demanda e
linha filosófica da SME



Organização e
desenvolvimento de cursos de
formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos
laboratórios de informática
existentes em algumas escolas
para atendimentos dos alunos,
da comunidade e da formação
dos profissionais das escolas



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



Considerando que os futuros
professores atuarão em escolas
do município, esta deverá
investir em complementação
curricular, oficinas e formação
continuada.
Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de educação






Inexistência de um
programa de
prevenção e
atendimento aos
profissionais de
educação

Profissionais doentes
sem amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)



Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação



Falta de
sustentabilidade
econômica daqueles
que detém os saberes
tradicionais
(patrimônio
imaterial).




Fragilização,
desagregação e perda
de tradições e
manifestações
culturais.








Dispersão, falta de
acessibilidade e risco
de perda
irrecuperável do
patrimônio imaterial.

Ausência de
informações
sistematizadas sobre
os grupos, pessoas e
comunidades étnicas
e tradicionais do
nosso município.











Ausência de políticas
públicas para o
incentivo à leitura e
às bibliotecas
públicas.
Ausência de
profissionais na área
de biblioteca
Ausência de
professores
mediadores






Baixo rendimento
escolar.
As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
Muitos professores
não atuam na
formação de leitores,
pois não são
capacitados para isso.









Distanciamento entre
a realidade da
cultura local e o
currículo escolar.





Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local;
Fracasso,
desinteresse,





Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.
Organizar um Seminário
Educação, Cultura e Cidadania
envolvendo entidades,
instituições e agentes culturais
do município;
Estabelecer como finalidade a
reunião e organização de
informações já existentes; criar
uma rede de cultura e iniciar o
mapeamento sistemático das
diversas manifestações
culturais;
Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;
Buscar base de dados sobre a
cultura popular;
Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais
criando um pacto entre
entidades, instituições e
lideranças locais para a
elaboração do plano municipal
de educação e a reestruturação
do conselho municipal de
educação.

Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
Ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal;
Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
Implantar bibliotecas em
escolas e instituições;
Contratação de um
bibliotecário para cuidar das
bibliotecas e assim facilitar o
acesso dos alunos, professores
e comunidade.
Capacitação de mediador de
leitura para os professores
Reformular o currículo com a
introdução de disciplinas de
acordo com a realidade da
comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;
Delegar o ensino das

desvalorização e
perda da identidade
local;








Inexistência do
segundo segmento
nas zonas rurais e
oferta de atividades
culturais para a
comunidade.
Inexistência, nos
estabelecimentos de
ensino, de núcleos
destinado às artes
(visuais, musicais,
dança,etc.).





Falta de perspectiva
de continuidade nos
estudos, cerceamento
das potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
Alunos e educadores
pouco sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura e
desmotivados para o
aprendizado
oferecido pelo ensino
tradicional.






manifestações culturais à
pessoas da localidade;
Aplicar a lei de
obrigatoriedade da disciplina
educação patrimonial;
Repensar o formato e a
estrutura das escolas dentro
das comunidades étnicas e
tradicionais;
Implementar o segundo
segmento de forma itinerante;
Oferecer atividades culturais
para a comunidade: coral,
teatro, cineclube, dança, arte,
etc.
Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos
estudante -; oficinas: de
comunicação, de história da
arte e artes plásticas, dentre
outras.

Texto motivador da discussão grupal:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e
conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor.
Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de
problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de
modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações
mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos
necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a
melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer
esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De
acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir
que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de
trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional,
tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c)
novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação , o grupo de discussão, abaixo identificado,
chegou às seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Alaíde Maria O. F. Nascimento

Leandro Costa

Mariangela Pereira

Andréia Mariano

Ana Lúcia R. Mendonça

Beatriz C.

Maria Regina S. Nunes

Marcelo Assis

Elizângela S. Nascimento

Elizabete S. Leite

Suélen S. Alves

Vanessa F. de Queirós

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro GT/2009- Coluna – “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”: procederam as seguintes
Inclusões:
 Concurso público para equipe técnica pedagógica para realizar o trabalho
diretamente nas unidades escolares.
 Criação de um Programa de Saúde de prevenção e atendimento aos profissionais
de educação, incluindo neste, a contratação pela PMP de um plano de saúde para
os servidores;
Exclusões: nenhuma
Alterações:
 Plano de cargos e salários: Que se faça cumprir a lei federal, onde os municípios
tem o prazo de até 31/12/2009 para implantarem o plano de cargos e salários.
 A avaliação dos professores deve ser discutida junto à categoria.
 A não existência de um PPP dificulta e confunde a atuação dos profissionais. A
indefinição de política educacional prejudica a meta e linha filosófica que
deveria partir da SME em conjunto com os profissionais.
 Em cumprimento à proposta de 40 horas com 1/3 da carga horária destinada a
cursos de formação presencial para os profissionais, incluindo necessariamente
as TICs.

Grupo 3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUADRO DO GT – Educação Especial/COMUED/2009

SITUAÇÃO/
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA

Grande
demanda de
alunos com
NEE inseridos
em classe
regular,
geralmente
superlotadas.

Dificulta o trabalho
do professor, que não
consegue dar conta de
respeitar a
especificidade do
aluno especial

Reduzir nº de alunos em classes com
alunos especiais
Reduzir carga horária de sala de
aula das crianças especiais

PRIORIZAÇÃO

2 anos

Alunos
especiais sem
laudo médico

Professor trabalha na
base do “achismo”,

Realizar parceria com a secretaria
municipal de saúde

Alunos especiais não
estimulados
corretamente

Oferecer as salas de recursos,
conforme a Lei prevê

2 anos

Montar equipe multiprofissional

Dificuldade em
estabelecer
fracasso escolar
e alunos com
necessidades
especias

alunos que não são
deficientes, mas
terminam sendo tidos
como tal

SME pensar ações: alunos com
dificuldade de aprendizagem e aluno
com necessidade especial

Disparate em
relação as
idades

Gera situações
complicadas para o
professor/ escola dar
conta (sexualidade,
por explo)

Tentar promover a inclusão sem
muita diferença de idade

Professores
contratados,
muitos sem
experiência
prévia

Interrupção de
trabalho e que
geralmente assumem
classes com alunos
especiais

Concurso público com ênfase em
educação especial para atender a
demanda

5 anos

Resistência e
conceitos não
compreendidos/
incorporados
(Na maioria
dos casos o
aluno está
integrado mas
não incluso)

Falas equivocadas

Sensibilizar e realizar
periodicamente a escuta dos
professores evitando sentimento de
estar “solitário” com a situação
enfrentada na sala

2 anos

Professores,
gestores e
coordenadores
despreparados
falta
coordenador
específico para
orientar o
professor com
alunos especiais
Equipe
pedagógica não
auxilia o
professor para
lidar com a
demanda

Pouco interesse (ou
nenhum)
Isolamento do
professor
O professor de apoio
não é um “cuidador”

Professores
preocupados em dar
conta do “recado”,
porém sem
instrumentos
pedagógicos eficientes
Gestores e
coordenadores
angustiados em
ajudar os professores
neste enfrentamento

2 anos

2 anos

Otimizar função do professor de
apoio

Intensificação, qualitativa e
quantitativa na formação dos
profissionais da educação
Equipe pedagógica da SME visitar
as escolas com mais freqüência

2 anos

enviada para a
sala de aula

Curso de
formação de
professores não
tem a disciplina
de educação
especial

Desrespeito as
normas de
acessibilidade

Colabora com o
despreparo
profissional

Inserir a disciplina no currículo
2 anos

Escolas com
espaços físicos
não adequados

construção de escolas adaptadas e
reestruturar as existentes

5 anos

Despreparo dos
alunos das salas
para receber a
criança especial

Constrangimento
entre a criança
especial e os
demais da sala

Preparar constantemente o
ambiente

2 anos

Centralização e
ênfase na
deficiência do
aluno.

Dificuldade em
lidar com o
desconhecido,
medo de errar

Estabelecer metas e objetivos
específicos – HABILIDADES
2 anos

Falta o foco na
capacidade do
aluno e acreditar
em seu sucesso.

Famílias
desorientadas/
exigentes/
negligentes

Gera desconforto
profissional

“crença” na
existência de classe
homogênea (prática
educativa num
único contexto);

Falta de um
currículo
diferenciado,
onde o aluno é
quem se adapta à
escola e não a
escola ao aluno

Organizar um currículo
diferenciado

Engessamento
das ações

Inclusão de qualidade como um
direito e respeito aos Direitos

Falta PP da própria
SME como eixo
condutor

Desrespeito aos
direitos previstos
em Lei e falta de

Embates (a
família sempre
tem a razão)

Exigir que a família cumpra a sua
parte
A escola não atuar de forma
“assistencialista”

2 anos

2 anos

2 anos

procedimentos via
secretaria de
educação

Crianças
prejudicadas

Humanos.

Não
disponibilizamos de
recursos humanos
suficientes (na
Secretaria de
Educação Departamento
Pedagógico) para
atender e orientar
toda demanda de
professores e pais.

Dificuldade em
estruturar um
auxílio eficiente e
próximo, de
todos os casos
para atender a
demanda.

Contratação de profissionais
concursados para compor o quadro
de profissionais especialistas na área
da psicologia, psicopedagogia e
educação especial, visando uma
educação de qualidade.

Alunos especiais
que moram em
zonas de difícil
acesso não recebem
nenhum tipo de
atendimento
específico ou
orientação de
profissionais dentro
de suas
necessidades e até
mesmo o professor.

Não
disponibilidade
de meio de
transporte para
atender certos
lugares de difícil
acesso.

Viabilizar um meio de transporte
específico para o trabalho da
secretaria de educação a fim de
atender a demanda da rede.

Professores pouco
motivados,
especialmente
financeiramente
para buscar
atualização,
conhecimento e
especialização na
área da educação
especial.

Falta de vagas para
jovens com NEE no
mercado de
trabalho.

Baixo salário
Pouco tempo
para estudo

Nenhuma
Capacitação
profissional para
o jovem com
necessidade
especial para
futura geração
de renda e
autonomia
desenvolvendo e
acreditando em
suas
potencialidades.

2 anos

2 anos

Redução de carga horária
(valorização profissional),
incentivo/premiação para o
professor pesquisador, salário com
acréscimo.

2 anos

Oferecer oportunidades através de
cursos profissionalizantes voltados
para capacitação dos alunos

5 anos

Fragilidade
emocional para
lidar e enfrentar as
dificuldades do
aluno

Profissionais
abalados na
saúde física e
mental para
enfrentamento
dos problemas.

Profissionais para cuidar da Saúde
Mental dos professores

Discussões
repetitivas a
respeito do tema

Cansaço,
descrédito

Realmente por em prática as
questões possíveis, dar movimento/
desdobramento as sugestões
colocadas pelos professores
(teoria/prática)

Palestras, oficinas e recursos de
qualidades na área de saúde para
cuidar dos profissionais, ( plano de
saúde ).

2 anos

2 anos

SME assumir o que deve ser
assumido

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

Texto motivador da discussão grupal:
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais
receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino. A LDB-9394/96, define
Educação Especial como modalidade de educação escolar e deve ser oferecida,
preferencialmente, na rede de ensino para os alunos com necessidades especiais, ressalvando-se
os casos em que as necessidades do aluno exigem outras formas de atendimento, devendo
assegurar-lhes: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para
atender às suas necessidades. A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais é
o princípio norteador das políticas educacionais no âmbito da Educação Especial. A inclusão
escolar implica na organização das escolas, no sentido de oferecer as condições necessárias para
o atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, em um ambiente pedagógico
acolhedor e diversificado, contribuindo assim, de maneira significativa para o seu
desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. (Referências: PNE e PEE)

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação
Especial, e o texto motivador, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às
seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Tais Brasil

Jéssica Helena

Marcia Oliveira

Nauralina Viana

Françoise Brasil

Marines Costa

Eliana Candido

Silene

Grazielle

Josiane de Carvalho

Lúcia

Ana Paula S. Gonçalves

Patrícia

Ana Maria Souza

Janiele de Léste

Francine R. A. Santos

Laís Chaves

Camilla P. P. Oliveira

Marilu Almeida

Considerações do Grupo a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador:
Texto motivador:
Alteração: nenhuma
Quadro GT/2009- Coluna “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:
Exclusões: não ouve alterações.
Alterações: Reduzir a carga horária de sala de aula das crianças especiais dependendo
da necessidade.
Inclusões
 Verificação (Avaliação) da aprendizagem do aluno de acordo com os objetivos
traçados para o mesmo
 Oficinas de trabalho manual

Exclusões: nenhuma
Alterações: nenhuma

Grupo 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Quadro do GT – Educação Infantil/ COMUED/2009
SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS

PRIORIZAÇÃO



















Contratação de
recreadores e
inspetores por
seis meses.



Aumento da
demanda no
número de
alunos.



Número
excessivo de
alunos por sala;
Falta de
auxiliares na
sala, de
inspetores e
profissionais
para a
manutenção das
escolas.
Banheiros
inadequados.



Descontinuidade do
trabalho pedagógico.



Falta de espaços
adequados e de
recursos humanos a
essa demanda.



Dificuldades em
desenvolver o trabalho
pedagógico.






Inexistência
(Zona Rural) e
carência (Zona
Urbana) de
brinquedos
(parque).
Mobiliário
insuficiente e
inadequado para
sala de aula e
refeitório.



Material didático
insuficiente;
Necessidade de
recursos
tecnológicos e de
comunicação.
Falta de material
e para recreação.







Dificuldades para
desenvolver hábitos de
higiene e trabalhar a
autonomia e autoestima dos alunos.



Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo da
criança.



Dificuldades para
realizar atividades
pedagógicas
comprometendo o
desenvolvimento e
crescimento do aluno.



Dificuldades para o
professor desenvolver
o planejamento e
atividades, limitando
as possibilidades de
ocupação e
desenvolvimento da
aprendizagem dos
alunos.
Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo da
criança.





Concurso
público para
auxiliares de
creche e
inspetores
Construção e
adequação de
espaços já
existentes,
garantindo que
sejam arejados e
ventilados
Não exceder o
número de vinte
alunos por sala.
Contratação de
auxiliares de
sala, inspetores
e profissionais
para
manutenção das
escolas
Banheiros
adequados que
atendam a faixa
etária e as
crianças com
necessidades
educacionais
especiais;
Compra ou
construção de
brinquedos para
a área externa

Compra de
mobiliários
adequadas para
a sala de aula e
refeitórios,

Ampliação dos
itens dos
materiais
didáticos e
agilização das
compras,
adequando ao
planejamento.
Instalação e
compra de
recursos
tecnológicos e
de comunicação
(TV, DVD,
computador,
som, máquina

2 anos

5 anos

5 anos

5 anos

2 anos

5 anos

5 anos

fotográfica).








Precariedade na
iluminação e
ventilação, rede
elétrica,
bebedouro.
Falta de
uniformes para
os alunos.

Inadequação do
espaço físico às
crianças com
necessidades
educacionais
especiais.
Falta de
formação para
professores e
funcionários de
apoio.





Compromete o
rendimento escolar.

Dificulta a segurança,
identidade, autoestima.

Comprometimento da
realização das atividades,
formação e desenvolvimento do
aluno.









Instalação de
ventiladores,
luminárias,
bebedouros e
manutenção.
Definição da
aquisição de
uniforme.

Adaptar o
prédio às
necessidades
apresentadas;
Formação
continuada de
professores e
funcionários de
apoio.

2 anos

5 anos

2 anos

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

Texto motivador da discussão grupal:
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e
afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais
profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as
atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende
às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos
educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas
que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e
acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do
governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças.
(Referências: PNE e PEE)
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de Educação
Infantil, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes conclusões:

Grupo de discussão
Maria T. Corrêa

Samuel M. Elesbão

Sheilla O. Alves

Marjhorie Gomes Q. Lima

Gabriela C. Gomes

Hélio R. de Oliveira

Jaqueline T. Bueno

Themis C. da Silva

Gabriela P. Rosa

Fabíola Melo M. Guadix

Gabriela M. Assunção

Rosane C. M. Borges

Quanto ao tema: Educação infantil
 Importância fundamental desta etapa, que é a base da educação integral do ser
humano, formulação de valores.
 Em nosso país é a etapa mais desvalorizada
 Má formação profissional.
 Como o município acolherá o grande número de crianças desta etapa que
necessita de atenção especial, individual/
 Falta de estrutura das escolas
 A escola assume um pouco o papel da família.
Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Observacões/ Sugestões / Propostas
 Número máximo de alunos como está no texto da COMUED (dividido por
idade)
 Adequação do espaço: pensar no acolhimento, local onde a criança se sinta
protegida
 Aparelhos tecnológicos (TV, DVD...) devenm estar ao alcance do professor e
não das crianças. Não incentivo ao hábito de ver TV.
 O documento não cita a importância de brincar, do lúdico, do resgate às
brincadeiras tradicionais.
 Professores com formação de nível superior quando possível. Uma formação
integral que priorize artes e desenvolvimento físico.
 Aumentar o número de escolas, com número de alunos adequados por sala.
Realizar parcerias com a rede privada, para e um primeiro momento, conseguir
atender mais alunos.
 Os auxiliares e mediadores devem ter a mesma formação que professor, no pano
ideal.

 Integrar a família à escola, para mostrar a importância da educação infantil. As
escolas devem abrir as portas para o diálogo com a comunidade e famílias.

Grupo 5: FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

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

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS

PRIORIZAÇÃO

1- Mudança, a cada
gestão política, do
quadro de técnicos e
pedagogos da SME

Descontinuidade das ações
desenvolvidas a cada governo
por falta de política
educacional definida e de
registro e avaliação das
ações/projetos desenvolvidos.

Concurso público para
preenchimento de
todos os cargos vagos
(com acompanhamento
de uma comissão
interna da SME) e
definição da equipe
pedagógica e técnica e
das áreas estratégicas
da educação dentro da
SME.

5 anos

2- Contratação
constante de
professores, gerando
alta rotatividade de
profissionais na
escola,
principalmente nas
classes de
alfabetização.

Processo de atribuição de
aulas e turmas, desenvolvido
pela SME, que destina os anos
iniciais do Ensino
Fundamental aos professores
contratados.

Preenchimento dos
cargos vagos por
concurso público;
definição de critério
pedagógico p/
atribuição de classes e
aulas efetuadas na
própria escola,
priorizando o
atendimento aos anos
iniciais do Ens.
Fundamental por
professores efetivos da
escola; processo de
remoção das escolas
somente a cada dois
anos; contratos de no
mínimo. dois anos;
cursos e capacitação
em alfabetização.

2 anos

3- Falta de critérios
objetivos
na
indicação
de
gestores
da
educação; uso de
indicação políticopartidária

Escassez de profissionais
qualificados, cientes das
especificidades das
comunidades, envolvidos e
comprometidos com os
caminhos de uma escola
pública de qualidade,
compreendida aqui como “o

Eleição para equipe
diretiva das unidades
escolares com
estabelecimento de
critérios para eleitores
e candidatos; formação
continuada como parte
integrante da jornada

2 anos

para escolha de
gestores de escolas.

melhor que uma comunidade
escolar pode conseguir frente
às condições que possui, tendo
em vista os objetivos de servir a
população naquilo que é
especifico da educação:
formação e instrução”.

dos gestores de escola.

4- Descontinuidade
das ações e projetos
da SME ao término
de cada mandato
político.

Interrupção
das
ações
educativas planejadas e com
necessidade de continuidade
através da SME

Estruturação das ações
da SME assentadas em
uma política
educacional definida
em projeto de governo,
referendada pelos
profissionais da
Educação.

5 anos

5- Educação básica
com indicadores de
baixa qualidade.

Ausência de uma política
educacional
comprometida
com a qualidade da educação
básica, que de fato tenha
reflexos na qualidade dos
trabalhos desenvolvidos nas
unidades escolares.

Organização e
desenvolvimento de um
conjunto de princípios
orientadores de uma
proposta de avaliação
institucional
contemplando três
níveis simultâneos:
construção da
avaliação ao nível de
sala de aula (ensinoaprendizagem);
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;

5 anos

parceria com

entidades, instituições e
universidades para
capacitação dos
educadores em
elaboração de projetos
e na formação
continuada.
6- Reduzido
números de projetos
políticos pedagógicos
construídos e
implementados nas
escolas municipais.

Pouco envolvimento e
conhecimento dos
profissionais em relação à
legislação escolar, à
importância da elaboração do
Projeto Político Pedagógico e
sobre a comunidade na qual
atuam.

Elaboração e
implementação do
Projeto Político
Pedagógico -

2 anos

PPP - em todas as
unidades educacionais
do município, em
cumprimento a Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional
(LDBEN) n º9394/96
(artigo 12, incisos I e
VII; artigo 13, inciso I,
artigo 14 e 15)
11.274/06 (altera o Ens.
Fund. 9 anos) e em
respeito aos princípios
do pluralismo de idéias
e de concepções
pedagógicas,
garantindo-se a
participação da
comunidade escolar;
A SME através, do
departamento
pedagógico, deve
assessorar e garantir a
construção dos PPPs
nas escolas.

7- Desconhecimento
da população e dos
profissionais da
educação quanto aos
recursos destinados
à educação no
município.

Falta de participação dos
profissionais da educação e da
sociedade quanto ao destino
das verbas destinadas à SME;
pouca visibilidade na
prestação de contas destes
recursos

Prestação de contas do
município sobre
recebimento e
destinação das verbas
públicas, feita
anualmente de maneira
acessível e clara,
publicada em
documento oficial e de
acesso público (Diário
Oficial), instituição e
implementação de
programa “Dinheiro na

2 anos

Escola” ou “Conta
Escola” gerenciado
pelo Conselho Escolar.
Ausência de
perspectiva na
continuidade dos
estudos de alunos
das zonas rural e
costeira.

Inexistência de segundo
segmento nas comunidades
rurais e costeiras.

Estabelecer convênios
com o Estado e com
outras instituições para
elaboração de
programas que
corrijam distorções de
idade-série, retenção e
abandono escolar e
para implementar o
Segundo Segmento de
educação básica de
forma itinerante nas
zonas costeiras e para

5 anos

criar escolas pólos de
segundo segmento onde
for necessário.
9- Falta de
envolvimento dos
familiares ou
responsáveis pelos
alunos e da
sociedade de modo
geral com as
questões ligadas ao
processo educativo.

Dificuldade dos educadores
em dividir e compartilhar
responsabilidades e decisões
relativas aos avanços do aluno
e da escola.

Implementação de
políticas e programas
de aproximação da
comunidade externa
(familiares e
responsáveis) junto as
unidades escolares.

2 anos

10- Falta de
representatividade e
de ações que levem
em consideração a
participação dos
profissionais da
educação, de
familiares dos
alunos, da sociedade
de modo geral na
educação municipal.

Fragilidade da política
municipal de educação:
ausência de espaços legítimos
de discussão e falta de
definição de uma proposta
filosófica e educacional.

Criação de um Fórum
de Educação onde a
sociedade participe
ativamente das decisões
relativas a Educação e
do Plano Diretor para
essa área;
implementação dos
conselhos escolares e
dos conselhos das e
escolas, entidades de
natureza consultiva,
deliberativa,
mobilizadora e
supervisora das
atividades pedagógicas,
administrativas e
financeiras; restaurar o
Conselho Municipal de
Educação com base na
real representatividade

2 anos

dos atores: Pais,
mestres, estudantes e
comunidade; este
Órgão colegiado de
caráter técnico,
normativo e decisório
do sistema municipal
de ensino, deve
assessorar a SME na
implementação de
políticas públicas e na
definição de metas e
estratégias para a
educação no município;
definição e construção
coletiva da política
municipal de educação
com participação de
todos os envolvidos.
11- Cada unidade
escolar trabalha
uma linha
pedagógica diferente
ou não tem uma
linha definida.

Fragilidade da SME em
definir sua proposta filosófica
e educacional difundindo-a na
rede municipal de ensino.

Definição, elaboração,
divulgação , pela SME,
das diretrizes e
concepções Filosóficas,
Sociológicas,
Antropológicas,
Psicológicas e
Pedagógicas para a
rede municipal, como
documento orientador.

12- Recessos não
planejados,
concedidos pela
Prefeitura
Municipal.

Os 200 dias letivos não são
garantidos de fato aos alunos.

Garantir a carga
horária dos alunos
conforme calendário
aprovado e
homologado
anualmente.

13- Falta de
organização da SME
para atendimento da
demanda escolar.

Dificuldades na comunicação,
na resolução de problemas, no
planejamento e no
atendimento das diferentes
demandas da escola pública
do município.

Organização da SME
em departamentos: de
gestão dos recursos
humanos para
educação; de
supervisão; de
merenda; dep.
Pedagógico; EJA; de
formação; educação
especial/inclusão;
arquitetura escolar;
departamento de
educação e cidadania

2 anos

2 anos

(trabalho com
conselhos escolares)

14- Falta de solução
para consertos de
aparelhos e
equipamentos das
escolas e na infra
estrutura.

15Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local; fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local

Falta de retorno da SME, por
escrito, às solicitações
enviadas pelas escolas
relativas à necessidade de
manutenção/conservação do
patrimônio escolar.

Instituição da
comunicação por
ofícios e memorandos,
como prática de
gerenciamento da
demanda escolar;
garantia de que todo
memorando deva ser
respondido pelo setor a
que foi dirigido em um
prazo de 3 dias úteis;
implementação do
Patrimoniamento dos
bens da escola,
anualmente, em
conjunto com o setor
de patrimônio da
Prefeitura Municipal;
estudos para
implantação de
autonomia financeira
nas unidades.

2 anos

Distanciamento entre a
realidade da cultura local, e o
currículo escolar; pouca
valorização daquele que
detêm os saberes tradicionais
(patrimônio imaterial)

Reformular o
currículo, introduzindo
disciplinas de acordo
com a realidade da
comunidade: pesca,
artesanato,
manifestações
artísticas; delegar o
ensino das
manifestações culturais
à pessoas da
localidade; aplicar a lei
de obrigatoriedade da
disciplina Educação
Patrimonial; implantar
como política
municipal os títulos de
notório saber a mestres
e griôs (patrimônio
vivo) para que possam
ser remunerados e
façam parte da rede
escolar municipal,
garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às

5 anos

gerações futuras.
16Baixo
rendimento
dos
alunos, de todos os
segmentos,
em
produção
e
interpretação
de
textos

Ausência de políticas públicas
para o incentivo à leitura e às
bibliotecas
públicas;
superlotação de alunos nas
turmas; poucas crianças com
acesso à Educação Infantil
(OBS: eu não diria poucas e
sim que “ainda há registros
de crianças sem acesso à
educação”)

Criar o Plano
Municipal do Livro de
Leitura; ampliar e
fortalecer a Biblioteca
Municipal; fomentar e
potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já
existem; implantar
bibliotecas em escolas e
instituições;
implementação da
Educação Infantil em
todas as escolas rurais
/costeiras

5 anos

Texto motivador para discussão grupal
A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos, assim como a
identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua ampliação,
seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de criação de novas fontes, a
partir da constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais
constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem
representar o ponto de partida para a formulação e implementação de metas
educacionais.
As estratégias promovidas pela educação pública no Estado do Rio de Janeiro se engajam
no bojo das mudanças necessárias em função da Constituição Federal, primeiramente e, em
seguida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os propósitos focalizam,
principalmente: a descentralização e desburocratização da gestão administrativa,
pedagógica e financeira e a criação de canais de participação livres e representativos,
tornando a gestão mais democrática. O Financiamento e a gestão da educação, segundo o PEE,
serão tratados como uma questão de cidadania. A gestão democrática do sistema educativo deve
estar presente no âmbito da secretaria municipal, em sua transparência de decisões, com
sistemas de informação e avaliação participativos; e na gestão de cada unidade, promovendo a
articulação com a comunidade escolar, prevendo a eleição dos diretores das escolas, instituindo
os conselhos escolares ou associações de pais e mestres e fortalecendo o Conselho Municipal de
Educação (I COMUED).
Somente a garantia de recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento educacional que
busque, como preceitua a Constituição Federal e a LDB, a equidade de recursos para a
equalização de oportunidades educacionais.

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

Inclusões

 Eleição para diretores;
 Concurso para pedagogos, psicólogos e psiquiatra;
 Necessidade de concursos a cada 2 anos;
 Atribuição de classe na unidade escolar ( tempo de serviço, formação e tempo na
unidade);
 Buscar mecanismos de valorização do profissional alfabetizador;
 Garantia de 80% dos cargos efetivos para cada segmento;
 Buscar mecanismos claros de utilização dos dados da avaliação;
 Departamento de Informática educativa. (TICs) o qual deverá contemplar a parte
pedagógica e técnica. Implantação de Telecentros em parceria com governos
estadual e federal.
Alterações
 Enfrentamento e propostas (6) - ...permanência dos alunos na escola com
oficinas e trabalhos transdisciplinares e multiculturais. Parceria com entidades...
 Enfrentamento e propostas (9) – Implementação de políticas e programas de
aproximação da comunidade externa. (devem ser contempladas no PPP).
 Enfrentamento e proposta (11) – Definição, elaboração....como documento
orientador. Deve ser feita em conjunto com representantes de profissionais da
educação.

Grupo 6: ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
Texto extraído do PEE
ENSINO MÉDIO
OBJETIVOS E METAS

1. Formular e implementar, a partir da implementação do Plano e no prazo máximo de
02(dois) anos, política de Estado de gestão da infra-estrutura física que assegure:
com envolvimento dos demais níveis do governo,
utilizando as informações obtidas pelo Sistema de Gerenciamento da Rede Física – SGRF,
com a participação da comunidade escolar interessada, composta por professores, gestores e

representante da comunidade, na indicação das unidades escolares para municipalização,
comprovada a disponibilidade da Unidade Escolar;

modalidades de ensino, objetivando a otimização dos recursos humanos, materiais e
financeiros e a construção de novos prédios onde for detectada a demanda;
o atendimento a todos os concluintes do Ensino Fundamental, respeitando e garantindo a
disposição de 1m² por aluno, com ocupação máxima de 35 alunos no espaço da sala de aula,
inclusive no atendimento noturno;
a adaptação dos edifícios escolares, garantindo a inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais.
2 - Definir, no prazo de um ano, a partir da aprovação do plano , padrões mínimos de infraestrutura para as escolas de Ensino Médio prevendo:
sala de artes com estrutura para a realização de trabalhos à base de água;
quadra coberta para a prática de Educação Física, com vestiários e equipamentos
necessários para o exercício da disciplina;
biblioteca dotada de acervo bibliográfico, específico e atualizado, para alunos e professores,
com a admissão de profissional de biblioteconomia, através de concurso público;
laboratório de ciências da natureza, com a admissão de profissional habilitado, através de
concurso público;
laboratório de informática e inclusão digital, compatível com os avanços tecnológicos da
atualidade e adequado à quantidade de alunos de cada unidade escolar, com a admissão de
profissional habilitado através de concurso público;
adaptação das escolas quanto às condições físicas, de acordo com a realidade escolar, bem
como mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos para alunos
e professores, incluindo as adaptações necessárias a alunos com necessidades educacionais
especiais;
auditório para realização de espetáculos e eventos da escola (com palco e camarim).
manutenção das instalações com padrões mínimos de conforto e segurança ,que garantam
melhores condições de ensino e de aprendizagem, de acordo com a realidade e a
necessidade de cada escola.
3 – Implantar e consolidar, no prazo de três anos, a partir da aprovação do Plano, medidas
pedagógicas, oferecendo infra-estrutura que viabilize a identidade do Ensino Médio,
tornando a escola atraente e significativa para o aluno, à medida que atenda às novas
necessidades da vida social, com uma proposta curricular e de atividades diversificadas para
atender os diferentes focos de interesse humano, em suas dimensões individual e social,
conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (Parecer
CNE/CEB 15/98.).
3.1-Realizar fóruns regionais e estaduais anuais, a partir da aprovação do Plano, para
redefinir e consolidar proposta curricular do Ensino Médio, inclusive do Curso Normal.

4 – Garantir, em 1 ano, a partir da aprovação do Plano, as condições materiais e de pessoal
necessárias à melhoria da qualidade do ensino da rede pública, objetivando diminuir,
gradativamente, a repetência e a evasão, bem como distorção idade/série.
5 - Elevar os índices de desempenho dos alunos do Ensino Médio, tendo como base o
próprio desempenho da UE nos exames nacionais – SAEB e ENEM – e na avaliação
externa estadual, independente da política salarial, gratificações e afins.
6 - Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das
condições de funcionamento das escolas, através da Associação de Apoio à Escola - AAE.
6.1-Implementar, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do Plano Estadual de
Educação, os Conselhos Comunitários Escolares, garantindo maior participação da
Comunidade Escolar.
7 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, através de concurso público
para doc.I, a redução da carência de professores nas diferentes áreas do conhecimento.
8 - Oferecer curso de qualificação aos professores, no sentido de efetivar uma política
educacional inclusiva, que atenda, efetivamente, aos alunos com necessidades educacionais
especiais e aos alunos com defasagem de idade.
8.1 - Oferecer e custear cursos para professores, de forma descentralizada, em todas as
regiões, para que o professor tenha facilitado o acesso à formação continuada.
9 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, estratégias que permitam
promover encontro de professores das unidades escolares, objetivando uma reflexão sobre a
escola, sua finalidade, seus problemas e possíveis propostas para a melhoria do Ensino
Médio, dentro do próprio calendário letivo.
10 - Garantir maior eficiência na comunicação, para que os profissionais da educação
tenham acesso às informações sobre cursos e encontros, em tempo hábil para viabilizar sua
participação
11 – Articular e viabilizar parcerias, prioritariamente, com as instituições de Ensino
Superior Públicas, para o desenvolvimento de ações que propiciem a melhoria da qualidade
de ensino.
12 - Elaborar, em dois anos, a partir da aprovação do Plano, prioritariamente, junto a
Instituições de Ensino Superior Públicas, projetos de estágio curricular, como forma de
aprimorar a formação do futuro professor.
13 - Apoiar e incentivar os grêmios estudantis, como espaço de participação e exercício da
cidadania, refletido em um currículo centrado na autonomia do educando e no protagonismo
juvenil, orientado no sentido de uma nova qualidade de cidadão para uma sociedade em que
se relevam questões, como, empregabilidade, conflitos de classe, criminalidade, meio
ambiente e qualidade de vida, constante inovação tecnológica, velocidade de informações e
necessidade de filtro e reflexão crítica, economia/cultura globalizada X outros processos de
desenvolvimento econômico e cultural ..
14 – Desenvolver a educação ambiental, tratada como tema transversal, como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com a Lei nº 9.795/99.
15 – Implantar gradativamente o horário integral no ensino médio, onde houver demanda ou
em atendimento à solicitação da comunidade escolar.
16 - Garantir, em um ano, a partir da aprovação do Plano, a obrigatoriedade do ensino de
Filosofia e Sociologia para os três anos do Ensino Médio, com a tarefa básica da construção
da cidadania e do pensamento crítico.
17 - Oferecer o Ensino Técnico-Profissionalizante e/ou Ensino Médio Regular na mesma
UE, visando à qualificação dos alunos e assegurando o acesso e permanência dos alunos
com necessidades educacionais especiais.
18 – Incluir, no quadro funcional do sistema educacional, o cargo de animadores culturais e
realizar concurso público para Animadores Culturais, visando aumentar o quantitativo e
reativar a presença desses profissionais nas Unidades Escolares.

19 - Assegurar o direito de gratuidade aos estudantes de ensino público, nos transportes
coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para atividades
extracurriculares e culturais
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
OBJETIVOS E METAS
1. Desenvolver políticas efetivas que garantam a qualidade, com professores, equipamentos,
capacitação dos recursos humanos e acesso de jovens e adultos a essa formação.
2. Promover a articulação interinstitucional, com o financiamento imediato de ações
governamentais para a implantação e implementação de programas de formação continuada.
3. Desenvolver políticas públicas que garantam a expansão da educação profissional e
tecnológica, como estratégia de desenvolvimento social, a todos os municípios, priorizando
aqueles com menor IDH.
4. Garantir a dotação financeira e a gestão democrática dos recursos, através da formação
dos conselhos escolares, com a participação do poder público e representações da sociedade
civil, através de recursos para manutenção e implementação da Educação Profissional.
5. Canalizar os recursos do PROEP (Programa de Expansão da Educacão Profissional) para
os cursos profissionalizantes.
6. Garantir educação inclusiva na formação profissional, agregando a valorização do
educador e do educando, permitindo a permanência, acessibilidade, flexibilização e
adaptação curricular e a avaliação diferenciada dos alunos, adequada às especificidades das
necessidades de cada um, seja definitiva ou circunstancial. Fazer valer a aplicação de
orçamento financeiro às adequações dos recursos instrucionais que permeiam a inclusão.
(Resolução nº 02/2001 - CNE/CEB).
7. Promover o diálogo permanente com a comunidade, visando à inserção de uma prática
educativa desenvolvida no contexto social regional, com ações voltadas à promoção do
desenvolvimento sustentável, norteados por um projeto político- pedagógico.
8. Promover o Ensino Profissional de qualidade, com referência às demandas definidas pelo
mercado e à responsabilidade do governo em atender a construção de uma formação
profissional focada em competências e vocações, que permitam a polivalência, entendida
como ampliação das habilidades do profissional, visando à empregabilidade.
9. Garantir a permanência e o fortalecimento dos Fóruns Nacionais e Estaduais de Educação
Profissional e Tecnológica, reafirmando e consolidando o ―Fórum‖ como instância de
discussão, articulação e sistematização de políticas públicas a ser realizado a cada dois anos.
10. Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, programas de Educação a
Distância, que ampliem as possibilidades de Educação Profissional permanente para toda a
população, desenvolvendo um programa de educação profissional a distância de acordo
com o programa nacional.
11. Implementar e desenvolver e políticas efetivas que garantam a qualidade social, com
professores, equipamentos, capacitação dos recursos humanos e acesso de jovens e adultos
à Educação Profissional.
12. Ofertar cursos de complementação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, através da
FAETEC ou IES (Instituição de Educação Superior) credenciada para a modalidade de
Educação a Distância
13. Assegurar o direito de gratuidade aos estudantes de ensino público nos transportes
coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para atividades
extracurriculares e culturais.
Texto motivador:
É a efetiva etapa final da Educação Básica, assim denominada porque é básica para o exercício
da cidadania, para a inserção em atividades produtivas do mundo do trabalho, para o

prosseguimento de estudos em níveis mais elevados. Para o progresso de uma sociedade em
contínua transformação, marcada pela crescente incorporação de novas tecnologias, com novas
formas de organização do trabalho e de organização social, a exigir novos saberes, novos
conhecimentos, novas habilidades, aprendizado contínuo de novos códigos, que nos torne
capazes de ler as novas formas de organização do trabalho e de organização social, e de nelas
atuar criticamente. Como garante a Constituição Federal, deve ser universal, ou seja, deve
atingir a totalidade da população que tenha concluído o Ensino Fundamental. Faz-se necessário
um currículo articulado a ser desenvolvido em toda e qualquer escola que ofereça, sob a
denominação de Ensino Médio, a etapa final da Educação Básica, necessária ao progresso de
todo e qualquer indivíduo, de toda e qualquer sociedade.
O ensino médio é, segundo o PNE, um poderoso fator de qualificação profissional. No art. 36º,
§ 2º, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício
de profissões técnicas (LDB). A formação técnica profissional poderá ser: concomitante ou
integrada ao ensino médio.

Levando em consideração os textos acima: “ ENSINO MÉDIO” e “EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO”, e recebendo um texto motivador, o grupo de
discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes conclusões:
Componentes do grupo de ensino médio e educação profissional de nível médio (obs: o
grupo discutiu, conjuntamente questões pertinentes ao ensino fundamental):
Elcio Gonçalves

Miriam de Oliveira

Adriana Andrade da Cunha

Tatiane Araujo

Elenildes M. Reis

Daniela S Alvarenga

Tereza R. Pontes

Ana Paula C. de Jesus

Edvilson S. Oliveira Neto

Virgínia M. L. Bacelar

Valdirene Oliveira Neto

Monique S. Tavares

Erica Vilella

Caroline C. P. Silva

Jéssica C. V. Martins

Samara L. S. Jacinto

Bábara B. G. Sena

Yasmin R. Chang

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Ensino médio
Sugestões
 Realização de fóruns deliberativos municipais

 Agilização da efetivação dos Prof. Doc. I
Educação profissional técnica de nível médio
Sugestões
 Cursos técnicos voltados para áreas de maior demanda do município

Tema
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PME
Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e
desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de avaliação que
lhe dêem segurança no desenvolvimento das ações ao longo do tempo, de mandatos
executivos diferentes e nas diversas circunstâncias e condições em que se desenvolverá.
Um bom acompanhamento e uma constante avaliação do percurso do Plano permitirá,
de forma participativa e democrática, fazer os ajustes que a realidade solicitar, porém de
maneira a não comprometer a sua essência.
Quanto ao Tema: Acompanhamento e avaliação do PME:
Não pudemos realizar uma discussão pormenorizada sobre o acompanhamento e
avaliação do PME.

Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não
houve adesão de interessados:





Educação Afro-brasileira
Educação Indígena
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior

Continue construindo o PME, envie sugestões e participe dos próximos Encontros
Regionais!
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II Encontro Regional – Pólo Mangueira
13/09/2010
As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre como foi o
II Encontro Regional, realizado na Escola Municipal Parque da Mangueira –
tarde.
Participe, enviando sugestões ou freqüentando os próximos encontros!!!
O II Encontro Regional para a discussão do PME foi aberto com a apresentação
da comissão que está organizando a elaboração do Plano Municipal de Educação. Com
discussões em grupo, a comissão tem a tarefa de organizar as discussões para que ao
final do processo tenhamos uma Minuta do Plano Municipal de Educação. No dia 25 de
outubro a Minuta será apreciada pela população. Contamos com a sua presença.
Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos
participantes da reunião realizada na Escola Municipal Parque da Mangueira, período
vespertino. A comissão agradece à diretora da unidade escolar, profª. Flora Pinto, pela
disponibilidade do espaço e a todos que participaram da reunião. Você também pode
participar por meio dos outros encontros regionais ou acessando o blog:
pmeparaty2010.wordpress.com.
Sistematização do Encontro:
O Encontro seguiu com a apresentação do objetivo e da dinâmica de trabalho do dia.
A elaboração do Plano Municipal de Educação baseia-se nas diretrizes do Plano
Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e na Constituição Brasileira.
Os presentes na reunião realizada na escola municipal Parque da Mangueira – no
período vespertino, foram divididos em grupos de interesse e poderiam escolher os
seguintes temas para discussão:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira

Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo Grupo de Trabalho durante a
COMUED/2009; b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos
cada um dos temas apreciados e os materiais usados e as considerações dos grupos
presentes às discussões no Pólo Mangueira – tarde.
ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DE GT – educação básica
SITUAÇÃO /

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/

QUADRO

PRIORITÁRIOS

PROPOSTAS

Número elevado

Dificulta o trabalho

Auxiliares nas salas de

de alunos por

do professor

aulas quando houver

sala.

diminuindo o

alunos com necessidades

1º segmento

aproveitamento dos

educacionais especiais.

2º segmento

discentes no

Número adequado de

processo ensino

alunos nas turmas, no

aprendizagem.

máximo 25.

PRIORIZAÇÃO

 2 Anos

Nas classes de
alfabetização, no
máximo, 20 alunos.
Espaço físico

Falta de espaço

Ampliação e adequação

inadequado

para

das escolas.

(esportivo,

desenvolvimento dos

artístico,

trabalhos diários.

cultural);

 2 Anos

(quais as
dimensões
necessárias para
uma sala com 25
alunos e demais
espaços da
escola)
A falta de

Comprometimento

Priorizar, ampliar e

material para o

do desenvolvimento

fiscalizar a aquisição de

desenvolvimento

de atividades

materiais.

de todas as

pedagógicas.

 2 Anos

atividades dentro
das unidades
escolares.
Falta de

Processo

Criação e fortalecimento  2 Anos

participação da

pedagógico

de Conselhos Escolares.

família no

comprometido.

Participação de pais em

processo

Conselhos de Classe.

educacional.

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
básica, o grupo de discussão chegou às estas conclusões:
Grupo de discussão
Diogo silvestre de Souza

Vânia Maria Vidal Resende

Julio César

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
De acordo com a Constituição Brasileira, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da

leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade
de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda
a população brasileira. (refrências : PNE e PEE)
O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Integração dos projetos de Educação Física, Artes, Educação Ambiental.
 Maior assistência da equipe pedagógica ao professor, avaliando o trabalho,
ajudando onde houver déficit para o desenvolvimento da educação oferecida aos
alunos.
Exclusões: nenhuma
Alterações:
 Ampliação e adequação das escolas, respeitando o reflexo da luz natural no
quadro e evitando o eco. Atenção ao atendimento de crianças com necessidades
especiais. Construção de parques com brinquedos de uso coletivo, quadra
coberta e jardins.
 Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição de materiais, revertendo os gastos
desnecessários para a capacitação e investimento profissional.

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
QUADRO DE GT –
Formação e valorização dos profissionais da educação
SITUAÇÁO/QUA
DRO


Ausência de
política de
valorização
profissional
aos
servidores

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS


Funcionários
desmotivados com
os baixos salários
mesmo em funções
estratégicas, como
o
são
os

ENFRENTAMENTOS/PROPOS
TAS


Discussão,
construção/atualização
e
implementação do PLANO
DE
CARGOS
E
SALÁRIOS
com
a
participação de todos os

PRIORIZAÇ
ÃO
(não foi feita)





públicos
municipais;
Descontinuid
ade
dos
profissionais
nas equipes
Técnicopedagógicas
nas unidades
e
dos
professores;
Ensino
Multisseriad
o.









Falta de
Avaliação
dos
profissionais
da Educação;





Os
anos
iniciais
do
ensino
fundamental
são
atribuídos,
em
sua
maioria, aos
professores
iniciantes ou
com contrato
temporário
(01 ano)






profissionais
de
educação;
Não
valorização
dos profissionais
que se mantém em
atualização
e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-adia
Trabalho
não
consegue eficiência
na busca pelo
desenvolvimento
das capacidades do
aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional,
deixando de contar
com análise e
reflexão
continuada de sua
atuação
profissional
pela
equipe de trabalho,
tornando-se
indivíduo
sem
parâmetro
e
referência.
Alunos chegam ao
final das séries
iniciais do ensino
fundamental sem
saber
ler
e
escrever, ou seja,
sem
desenvolvimento
das competências
básicas de leitura e
escrita;
Descontinuidade
de trabalho;
Desvalorização do
trabalho realizado







segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com
seus progressos;
Concurso
para
Equipe
Técnico-Pedagógica;
Ampliação
dos
Pólos,
reorganização
das
necessidades nas escolas que
ainda trabalham com essa
modalidade.



Definição e implementação
de instrumento de avaliação
para
os
profissionais,
visando
melhoria
na
qualidade
da
educação
ofertada
nas
unidades
educacionais do município



Implementação de política
educacional
clara
para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia
da qualidade do atendimento
e
trabalho
com
as
especificidades das séries
iniciais no município.
Garantia
de
Formação
continuada através da SME,
principalmente
aos
professores de educação
básica.





nas séries iniciais.



Ausência de
formação
continuada
em serviço
para
os
profissionais
da educação;





Falta
de
garantia de
formação
continuada à
todos





Necessidade
de Inclusão
Digital
e
aprofundame
nto
dos
conheciment
os da TICs
(Tecnologias
da
Informação e
da
Comunicaçã
o)





Funcionários
analfabetos
ou
com
alfabetização
precária;



Profissionais
atuando
sem
consonância
pedagógica
nas
unidades da rede
municipal,
ausência
de
identidade
profissional
e
direcionamento.
Dificuldade para
alguns
profissionais
em
conciliar horários e
curso
desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho
e os horários do
sistema
de
transporte local.
Muitos
profissionais
da
educação
não
possuem
acesso,
não sabem utilizar
ou
apresentam
dificuldade no uso
em sala de aula das
TICs



O
município
trabalha
com
muitos
profissionais
em
situação
de
analfabetismo
e
alfabetização
precária o que



Definição
de
política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para
todos os profissionais da
educação, incluindo os
profissionais
técnicoadministrativos.



Organização
e
desenvolvimento de cursos
de formação on-line e
semipresenciais
em
consonância com a demanda
e linha filosófica da SME



Organização
e
desenvolvimento de cursos
de formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos
laboratórios de informática
existentes
em
algumas
escolas para atendimentos
dos alunos, da comunidade e
da
formação
dos
profissionais das escolas



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



O aluno do
curso normal
sente-se
despreparado
diante das
demandas da
escola.

 Inexistência
de um
programa de
prevenção e
atendimento
aos
profissionais
de educação
 Falta de
sustentabilid
ade
econômica
daqueles que
detém os
saberes
tradicionais
(patrimônio
imaterial).
 Dispersão,
falta de
acessibilidad
e e risco de

compromete, em
muitos casos, a
qualidade
do
serviço prestado à
população
na
contramão
da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais
da
educação;
 Grade curricular
(metodologia,
conteúdos,
relações, etc.) não
está em
consonância com
as necessidades da
sociedade
contemporânea.

 Considerando que os futuros
professores atuarão em
escolas do município, esta
deverá investir em
complementação curricular,
oficinas e formação
continuada.
 Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de
educação

 Profissionais
doentes sem
amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)
 Fragilização,
desagregação e
perda de tradições
e manifestações
culturais.

 Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação

 Ausência de
informações
sistematizadas
sobre os grupos,

 Organizar um Seminário
Educação, Cultura e
Cidadania envolvendo
entidades, instituições e

 Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.

perda
irrecuperável
do
patrimônio
imaterial.

pessoas e
comunidades
étnicas e
tradicionais do
nosso município.







 Ausência de
políticas
públicas para
o incentivo à
leitura e às
bibliotecas
públicas.
 Ausência de
profissionais
na área de
biblioteca
 Ausência de
professores
mediadores

 Baixo rendimento
escolar.
 As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
 Muitos professores
não atuam na
formação de
leitores, pois não
são capacitados
para isso.

 Distanciame
nto entre a
realidade da
cultura local
e o currículo
escolar.

 Desconhecimento
da comunidade
sobre o patrimônio
cultural local;
 Fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local;

agentes culturais do
município;
Estabelecer como finalidade
a reunião e organização de
informações já existentes;
criar uma rede de cultura e
iniciar o mapeamento
sistemático das diversas
manifestações culturais;
Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;
Buscar base de dados sobre
a cultura popular;
Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais
criando um pacto entre
entidades, instituições e
lideranças locais para a
elaboração do plano
municipal de educação e a
reestruturação do conselho
municipal de educação.

 Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
 Ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal;
 Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
 Implantar bibliotecas em
escolas e instituições;
 Contratação de um
bibliotecário para cuidar das
bibliotecas e assim facilitar
o acesso dos alunos,
professores e comunidade.
 Capacitação de mediador de
leitura para os professores
 Reformular o currículo com
a introdução de disciplinas
de acordo com a realidade
da comunidade: pesca,
artesanato, manifestações
artísticas;
 Delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;

 Inexistência
do segundo
segmento
nas zonas
rurais e
oferta de
atividades
culturais
para a
comunidade.
 Inexistência,
nos
estabelecime
ntos de
ensino, de
núcleos
destinado às
artes
(visuais,
musicais,
dança,etc.).

 Falta de
perspectiva de
continuidade nos
estudos,
cerceamento das
potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
 Alunos e
educadores pouco
sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura
e desmotivados
para o aprendizado
oferecido pelo
ensino tradicional.

 Aplicar a lei de
obrigatoriedade da disciplina
educação patrimonial;
 Repensar o formato e a
estrutura das escolas dentro
das comunidades étnicas e
tradicionais;
 Implementar o segundo
segmento de forma
itinerante;
 Oferecer atividades culturais
para a comunidade: coral,
teatro, cineclube, dança,
arte, etc.

 Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos
estudante -; oficinas: de
comunicação, de história da
arte e artes plásticas, dentre
outras.

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
básica, o grupo de discussão chegou às estas conclusões:

Grupo de discussão
Lourdes Ribeiro

Aldo dos Santos

Débora de L. B. Bulhões Silva

Mercedes Emilia Rubem

Cremilda Moura da Silva Barros

Eleonice dos Santos

Elcia Porto da Silva

Nelza Mariano Teixeira Galosse

Sandro Panaro Ramiro

Rita de Cássia R Passos

Ana Angélica Paiva

Roseli O. A. Ribeiro
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e
conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor.
Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de
problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de
modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações
mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos
necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a
melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer
esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De
acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir
que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de
trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional,
tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c)
novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.
O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Caixa de pecúlio
 Unificação de 2 matrículas em uma só, prevalecendo a mais antiga
 Equiparação salarial dos profissionais com formação superior, independente da
área, com gratificações específicas.
 Funcionário da SME não sofrerá ônus dos recursos destinados à educação.
 Critérios de avaliação dos profissionais de Educação claros para contribuir na
formação e melhoria da qualidade profissional conforme o PNE.
Exclusões: nenhuma
Alterações: manteve-se o texto já redigido

EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUADRO DE GT – Educação especial

SITUAÇÃO/
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA

Grande
demanda de
alunos com
NEE inseridos
em classe
regular,
geralmente
superlotadas.

Dificulta o trabalho
do professor, que
não consegue dar
conta de respeitar a
especificidade do
aluno especial

Reduzir nº de alunos em classes com
alunos especiais
Reduzir carga horária de sala de aula
das crianças especiais

PRIORIZAÇÃO



2 anos

Alunos
especiais sem
laudo médico

Professor trabalha na
base do “achismo”,

Realizar parceria com a secretaria
municipal de saúde

Alunos especiais não
estimulados
corretamente

Oferecer as salas de recursos,
conforme a Lei prevê

2 anos

Montar equipe multiprofissional

Dificuldade em
estabelecer
fracasso escolar
e alunos com
necessidades
especias

alunos que não são
deficientes, mas
terminam sendo
tidos como tal

SME pensar ações: alunos com
dificuldade de aprendizagem e aluno
com necessidade especial

2 anos

Disparate em
relação as
idades

Gera situações
complicadas para o
professor/ escola dar
conta (sexualidade,
por explo)

Tentar promover a inclusão sem muita
diferença de idade

2 anos

Professores
contratados,
muitos sem
experiência
prévia

Interrupção de
trabalho e que
geralmente assumem
classes com alunos
especiais

Concurso público com ênfase em
educação especial para atender a
demanda

2 anos

Sensibilizar e realizar periodicamente
a escuta dos professores evitando
sentimento de estar “solitário” com a
situação enfrentada na sala

2 anos

Resistência e
Falas equivocadas
conceitos não
compreendidos/ Pouco interesse (ou
nenhum)
incorporados
(Na maioria
Isolamento do
dos casos o
professor
aluno está
integrado mas O professor de apoio
não incluso)
não é um “cuidador”
Professores,
gestores e
coordenadores
despreparados
falta
coordenador
específico para
orientar o
professor com

Professores
preocupados em dar
conta do “recado”,
porém sem
instrumentos
pedagógicos
eficientes
Gestores e
coordenadores
angustiados em

Otimizar função do professor de apoio

Intensificação, qualitativa e
quantitativa na formação dos
profissionais da educação
Equipe pedagógica da SME visitar as
escolas com mais freqüência

2 anos

alunos
especiais

ajudar os professores
neste enfrentamento

Equipe
pedagógica não
auxilia o
professor para
lidar com a
demanda
enviada para a
sala de aula
Curso de
formação de
professores não
tem a disciplina
de educação
especial

Inserir a disciplina no currículo

2 anos

Escolas com
espaços físicos
não adequados

construção de escolas adaptadas e
reestruturar as existentes

2 anos

Despreparo dos
alunos das salas
para receber a
criança especial

Constrangimento
entre a criança
especial e os
demais da sala

Preparar constantemente o ambiente

2 anos

Centralização e
ênfase na
deficiência do
aluno.

Dificuldade em
lidar com o
desconhecido,
medo de errar

Estabelecer metas e objetivos
específicos – HABILIDADES

2 anos

Exigir que a família cumpra a sua
parte
A escola não atuar de forma
“assistencialista”

2 anos

Desrespeito as
normas de
acessibilidade

Colabora com o
despreparo
profissional

Falta o foco na
capacidade do
aluno e acreditar
em seu sucesso.
Famílias
desorientadas/
exigentes/
negligentes

Gera
desconforto
profissional
Embates (a
família sempre
tem a razão)

“crença” na
existência de classe
homogênea
(prática educativa
num único
contexto);

Falta de um
currículo
diferenciado,
onde o aluno é
quem se adapta à
escola e não a
escola ao aluno

Organizar um currículo diferenciado

2 anos

Desrespeito aos
direitos previstos
em Lei e falta de
procedimentos via
secretaria de
educação

Engessamento
das ações

Inclusão de qualidade como um direito
e respeito aos Direitos Humanos.

2 anos

Não
disponibilizamos
de recursos
humanos
suficientes (na
Secretaria de
Educação Departamento
Pedagógico) para
atender e orientar
toda demanda de
professores e pais.

Dificuldade em
estruturar um
auxílio eficiente
e próximo, de
todos os casos
para atender a
demanda.

Contratação de profissionais
concursados para compor o quadro de
profissionais especialistas na área da
psicologia, psicopedagogia e educação
especial, visando uma educação de
qualidade.

2 anos

Alunos especiais
que moram em
zonas de difícil
acesso não
recebem nenhum
tipo de
atendimento
específico ou
orientação de
profissionais
dentro de suas
necessidades e até
mesmo o professor.

Não
disponibilidade
de meio de
transporte para
atender certos
lugares de difícil
acesso.

Viabilizar um meio de transporte
específico para o trabalho da secretaria
de educação a fim de atender a
demanda da rede.

2 anos

Falta PP da própria
SME como eixo
condutor

Crianças
prejudicadas

Professores pouco
motivados,
especialmente
financeiramente
para buscar
atualização,
conhecimento e
especialização na
área da educação
especial.

Baixo salário
Pouco tempo
para estudo

Redução de carga horária (valorização
profissional), incentivo/premiação
para o professor pesquisador, salário
com acréscimo.

2 anos

Falta de vagas para
jovens com NEE
no mercado de
trabalho.

Nenhuma
Capacitação
profissional para
o jovem com
necessidade
especial para
futura geração
de renda e
autonomia
desenvolvendo e
acreditando em
suas
potencialidades.

Oferecer oportunidades através de
cursos profissionalizantes voltados
para capacitação dos alunos

2 anos

Fragilidade
emocional para
lidar e enfrentar as
dificuldades do
aluno

Profissionais
abalados na
saúde física e
mental para
enfrentamento
dos problemas.

Profissionais para cuidar da Saúde
Mental dos professores

2 anos

Discussões
repetitivas a
respeito do tema

Cansaço,
descrédito

Palestras, oficinas e recursos de
qualidades na área de saúde para
cuidar dos profissionais, ( plano de
saúde ).
Realmente por em prática as questões
possíveis, dar movimento/
desdobramento as sugestões colocadas
pelos professores (teoria/prática)
SME assumir o que deve ser assumido

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
especial, o grupo de discussão chegou às estas conclusões:

2 anos

Grupo de discussão
Eryka Adolpho Martinez de Azevedo

Ana Maria da Conceição

Angelita Nascimento de Araújo

Adriana Porto da Silva

Glaucia Gomes da Silva

Adriana Passos Christiano

Thiago A. de Souza Jacó

Márcia Cristina de Souza

Juliana Pereira de Paula

Simony Souza Vieira

Rosiléia Oliveira de S. Moreira

Simone Marques Stanisce

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades
especiais receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino. A LDB9394/96, define Educação Especial como modalidade de educação escolar e deve ser
oferecida, preferencialmente, na rede de ensino para os alunos com necessidades
especiais, ressalvando-se os casos em que as necessidades do aluno exigem outras
formas de atendimento, devendo assegurar-lhes: currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específica para atender às suas necessidades. A inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais é o princípio norteador das políticas
educacionais no âmbito da Educação Especial. A inclusão escolar implica na
organização das escolas, no sentido de oferecer as condições necessárias para o
atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, em um ambiente
pedagógico acolhedor e diversificado , contribuindo assim, de maneira significativa para
o seu desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. ( Referências: PNE e PEE)

O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Alterações:
 A redução do número de alunos em classes com alçunos especiais deve ser
mantido e respeitado em todas as escolas e suprir a necessidade física e
profissional da escola;

 Redução da carga horária em sala de aula, oferecendo atividades diferenciadas,
com material e profissional especializado, individuais e em grupo, na própria
UE.
 Formação específica para professores auxiliares antes de assumir o cargo.

EDUCAÇÃO INFANTIL
QUADRO DO GT:
SITUAÇÃO /
QUADRO











PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/ PRIORIZAÇÃO
PROPOSTAS

Contratação de
recreadores e
inspetores por
seis meses.
Aumento da
demanda no
número de
alunos.



Descontinuidade do
trabalho pedagógico.





Falta de espaços
adequados e de
recursos humanos a
essa demanda.



Número
excessivo de
alunos por sala;
Falta de
auxiliares na
sala, de
inspetores e
profissionais
para a
manutenção das
escolas.
Banheiros
inadequados.



Dificuldades em
desenvolver o
trabalho pedagógico.





Dificuldades para
desenvolver hábitos
de higiene e trabalhar
a autonomia e autoestima dos alunos.



Inexistência
(Zona Rural) e
carência (Zona



Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo





Concurso público
para auxiliares de
creche e
inspetores
Construção e
adequação de
espaços já
existentes,
garantindo que
sejam arejados e
ventilados
Não exceder o
número de vinte
alunos por sala.
Contratação de
auxiliares de
sala, inspetores e
profissionais para
manutenção das
escolas



2 anos



2 anos



2 anos

Banheiros
adequados que
atendam a faixa
etária e as
crianças com
necessidades
educacionais
especiais;
Compra ou
construção de
brinquedos para a



2 anos



5 anos
















Urbana) de
brinquedos
(parque).
Mobiliário
insuficiente e
inadequado para
sala de aula e
refeitório.

da criança.

área externa



Dificuldades para
realizar atividades
pedagógicas
comprometendo o
desenvolvimento e
crescimento do aluno.



Compra de
mobiliários
adequadas para a
sala de aula e
refeitórios,



5 anos

Material
didático
insuficiente;
Necessidade de
recursos
tecnológicos e
de
comunicação.
Falta de
material e para
recreação.



Dificuldades para o
professor desenvolver
o planejamento e
atividades, limitando
as possibilidades de
ocupação e
desenvolvimento da
aprendizagem dos
alunos.
Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo
da criança.



Ampliação dos
itens dos
materiais
didáticos e
agilização das
compras,
adequando ao
planejamento.
Instalação e
compra de
recursos
tecnológicos e de
comunicação
(TV, DVD,
computador,
som, máquina
fotográfica).



5 anos

Precariedade na
iluminação e
ventilação, rede
elétrica,
bebedouro.
Falta de
uniformes para
os alunos.



Compromete o
rendimento escolar.





5 anos



Dificulta a segurança,
identidade, autoestima.



Instalação de
ventiladores,
luminárias,
bebedouros e
manutenção.
Definição da
aquisição de
uniforme.



5 anos

 Adaptar o prédio
às necessidades
apresentadas;
 Formação
continuada de
professores e
funcionários de
apoio.



5 anos

Inadequação do
espaço físico às
crianças com
necessidades
educacionais
especiais.
Falta de
formação para
professores e
funcionários de
apoio.



Comprometimento da
realização das atividades,
formação e desenvolvimento
do aluno.



Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
infantil, o grupo de discussão chegou às estas conclusões:

Grupo de discussão
Daiana de Araújo Martins

Naikuimara Taufener

Vilma Alves Ferreira

Silvia Pinto Nascimento

Telma Aparecida Ribeiro de Castro

Maria Aparecida R. A. de Vasconcellos

Simone de Castro Rosa

Zilandra Oliveira dos Santos

Maria Tereza S. M. N. Santana

Mônica dos R. de Siqueira

Larissa Alvarenga dos S. Conceição

Cíntia Martins da C. Castro

Sonia de Jesus S. Ribeiro

Marineli M. Viana

Maribel Reis de Paula

Laís Rodrigues dos Santos

Maria Olga do Nascimento

Flávia Souza dos S. Gomes

Maria Amélia Lino Calixto

Thalita do Nascimento Cabral

Madalena Camilo de Souza
Maria Benedita de G. Moura
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e
afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais
profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as
atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende
às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos
educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas
que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e
acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do
governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças.
(Referências: PNE e PEE)
O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:

Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Construção e adequação dos espaços existentes com pisos antiderrapantes
inclusive na área externa e paredes revestidas;
 Construção de área externa coberta;
 Lista de material feita junto aos professores;
 Uniforme de frio;
 Equipe multidisciplinar;
 Educação infantil contemplada em todas as escolas rurais;
 Concurso público para orientador pedagógico para todas as UEs;
 Formação continuada em educação especial aos professores e a todos os
funcionários das unidades e criação de salas de recursos nas escolas que ainda
não possuam;
 Hora de leitura;
 Biblioteca em todas as escolas.
Exclusões: nenhuma
Alterações:


A equipe de manutenção deverá se admitida por meio de concurso público.

EDUCAÇÃO SUPERIOR
O tema não possuía quadro do GT.
Grupo de discussão
Fábio Médice Junior
Juliana Augusta F. G. Ramos
Mariana Savioli

Cassius Bonito Araújo

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
De acordo com o PEE, 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 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 da discussão, o grupo desenvolveu o seguinte Quadro:
SITUAÇÃO/
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA PRIORIZAÇÃO



Ausência de
Ensino
Superior
Público e
Presencial

Falta de políticas
públicas para
implantação de
pólos de graduação,
extensão e cursos
técnicos

Utilização de profissionais
qualificados já existentes no
município para implantação de
projetos de extensão

2 anos



Poucas
opções de

Pouco estimulo dos
alunos para o ES,

Diversificação da oferta de cursos de
graduação atendendo tanto à vocação

2 anos

cursos de
graduação



pela falta de opções
de cursos em Paraty
e dificuldade de
acesso às
instituições de
outras localidades

Falta de
infraestrutura e
mecanismos
institucionais
que facilitem
a obtenção
de
informação

local quanto às necessidades do
município

Parceria entre o município e a
universidade para implantação do
Ensino Superior, contemplando as
atividades de pesquisa, ensino e
extensão.

2 anos

Garantia de espaço físico, transporte e
estágio.
Manutenção e garantia de transporte
para alunos que não são atendidos
pelos cursos disponíveis em Paraty e
necessitam viajar para outras
localidades

ENSINO MÉDIO
Texto extraído do PEE
ENSINO MÉDIO
OBJETIVOS E METAS
1. Formular e implementar, a partir da implementação do Plano e no prazo máximo de
02(dois) anos, política de Estado de gestão da infra-estrutura física que assegure:
utilizando as informações obtidas pelo Sistema de Gerenciamento da Rede Física –
SGRF, com a participação da comunidade escolar interessada, composta por
professores, gestores e representante da comunidade, na indicação das unidades
escolares para municipalização, comprovada a disponibilidade da Unidade Escolar;

modalidades de ensino, objetivando a otimização dos recursos humanos, materiais e
financeiros e a construção de novos prédios onde for detectada a demanda;

o atendimento a todos os concluintes do Ensino Fundamental, respeitando e garantindo
a disposição de 1m² por aluno, com ocupação máxima de 35 alunos no espaço da sala de
aula, inclusive no atendimento noturno;
a adaptação dos edifícios escolares, garantindo a inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais.
2 - Definir, no prazo de um ano, a partir da aprovação do plano , padrões mínimos de
infra-estrutura para as escolas de Ensino Médio prevendo:
sala de artes com estrutura para a realização de trabalhos à base de água;
quadra coberta para a prática de Educação Física, com vestiários e equipamentos
necessários para o exercício da disciplina;
biblioteca dotada de acervo bibliográfico, específico e atualizado, para alunos e
professores, com a admissão de profissional de biblioteconomia, através de concurso
público;
laboratório de ciências da natureza, com a admissão de profissional habilitado, através
de concurso público;
laboratório de informática e inclusão digital, compatível com os avanços tecnológicos
da atualidade e adequado à quantidade de alunos de cada unidade escolar, com a
admissão de profissional habilitado através de concurso público;
adaptação das escolas quanto às condições físicas, de acordo com a realidade escolar,
bem como mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos para alunos
e professores, incluindo as adaptações necessárias a alunos com necessidades
educacionais especiais;
auditório para realização de espetáculos e eventos da escola (com palco e camarim).
manutenção das instalações com padrões mínimos de conforto e segurança ,que
garantam melhores condições de ensino e de aprendizagem, de acordo com a realidade e
a necessidade de cada escola.
3 – Implantar e consolidar, no prazo de três anos, a partir da aprovação do Plano,
medidas pedagógicas, oferecendo infra-estrutura que viabilize a identidade do Ensino
Médio, tornando a escola atraente e significativa para o aluno, à medida que atenda às
novas necessidades da vida social, com uma proposta curricular e de atividades
diversificadas para atender os diferentes focos de interesse humano, em suas dimensões
individual e social, conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares para o Ensino
Médio (Parecer CNE/CEB 15/98.).
3.1-Realizar fóruns regionais e estaduais anuais, a partir da aprovação do Plano, para
redefinir e consolidar proposta curricular do Ensino Médio, inclusive do Curso Normal.
4 – Garantir, em 1 ano, a partir da aprovação do Plano, as condições materiais e de
pessoal necessárias à melhoria da qualidade do ensino da rede pública, objetivando
diminuir, gradativamente, a repetência e a evasão, bem como distorção idade/série.

5 - Elevar os índices de desempenho dos alunos do Ensino Médio, tendo como base o
próprio desempenho da UE nos exames nacionais – SAEB e ENEM – e na avaliação
externa estadual, independente da política salarial, gratificações e afins.
6 - Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das
condições de funcionamento das escolas, através da Associação de Apoio à Escola AAE.
6.1-Implementar, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do Plano Estadual de
Educação, os Conselhos Comunitários Escolares, garantindo maior participação da
Comunidade Escolar.
7 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, através de concurso público
para doc.I, a redução da carência de professores nas diferentes áreas do conhecimento.
8 - Oferecer curso de qualificação aos professores, no sentido de efetivar uma política
educacional inclusiva, que atenda, efetivamente, aos alunos com necessidades
educacionais especiais e aos alunos com defasagem de idade.
8.1 - Oferecer e custear cursos para professores, de forma descentralizada, em todas as
regiões, para que o professor tenha facilitado o acesso à formação continuada.
9 - Estabelecer, em um ano, a partir da aprovação do Plano, estratégias que permitam
promover encontro de professores das unidades escolares, objetivando uma reflexão
sobre a escola, sua finalidade, seus problemas e possíveis propostas para a melhoria do
Ensino Médio, dentro do próprio calendário letivo.
10 - Garantir maior eficiência na comunicação, para que os profissionais da educação
tenham acesso às informações sobre cursos e encontros, em tempo hábil para viabilizar
sua participação
11 – Articular e viabilizar parcerias, prioritariamente, com as instituições de Ensino
Superior Públicas, para o desenvolvimento de ações que propiciem a melhoria da
qualidade de ensino.
12 - Elaborar, em dois anos, a partir da aprovação do Plano, prioritariamente, junto a
Instituições de Ensino Superior Públicas, projetos de estágio curricular, como forma de
aprimorar a formação do futuro professor.
13 - Apoiar e incentivar os grêmios estudantis, como espaço de participação e exercício
da cidadania, refletido em um currículo centrado na autonomia do educando e no
protagonismo juvenil, orientado no sentido de uma nova qualidade de cidadão para uma
sociedade em que se relevam questões, como, empregabilidade, conflitos de classe,
criminalidade, meio ambiente e qualidade de vida, constante inovação tecnológica,
velocidade de informações e necessidade de filtro e reflexão crítica, economia/cultura
globalizada X outros processos de desenvolvimento econômico e cultural ..
14 – Desenvolver a educação ambiental, tratada como tema transversal, como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com a Lei nº
9.795/99.
15 – Implantar gradativamente o horário integral no ensino médio, onde houver
demanda ou em atendimento à solicitação da comunidade escolar.
16 - Garantir, em um ano, a partir da aprovação do Plano, a obrigatoriedade do ensino
de Filosofia e Sociologia para os três anos do Ensino Médio, com a tarefa básica da
construção da cidadania e do pensamento crítico.
17 - Oferecer o Ensino Técnico-Profissionalizante e/ou Ensino Médio Regular na
mesma UE, visando à qualificação dos alunos e assegurando o acesso e permanência
dos alunos com necessidades educacionais especiais.
18 – Incluir, no quadro funcional do sistema educacional, o cargo de animadores
culturais e realizar concurso público para Animadores Culturais, visando aumentar o
quantitativo e reativar a presença desses profissionais nas Unidades Escolares.

19 - Assegurar o direito de gratuidade aos estudantes de ensino público, nos transportes
coletivos (trens, barcas, metrô, ônibus e alternativos), inclusive para atividades
extracurriculares e culturais.

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
É a efetiva etapa final da Educação Básica, assim denominada porque é básica para o
exercício da cidadania, para a inserção em atividades produtivas do mundo do trabalho,
para o prosseguimento de estudos em níveis mais elevados. Para o progresso de uma
sociedade em contínua transformação, marcada pela crescente incorporação de novas
tecnologias, com novas formas de organização do trabalho e de organização social, a
exigir novos saberes, novos conhecimentos, novas habilidades, aprendizado contínuo de
novos códigos, que nos torne capazes de ler as novas formas de organização do trabalho
e de organização social, e de nelas atuar criticamente. Como garante a Constituição
Federal, deve ser universal, ou seja, deve atingir a totalidade da população que tenha
concluído o Ensino Fundamental. Faz-se necessário um currículo articulado a ser
desenvolvido em toda e qualquer escola que ofereça, sob a denominação de Ensino
Médio, a etapa final da Educação Básica, necessária ao progresso de todo e qualquer
indivíduo, de toda e qualquer sociedade.
O ensino médio é, segundo o PNE, um poderoso fator de qualificação profissional. No
art. 36º, § 2º, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo
para o exercício de profissões técnicas (LDB). A formação técnica profissional poderá
ser: concomitante ou integrada ao ensino médio.

A partir da discussão, o grupo desenvolveu as seguintes modificações:
Inclusão:


Fiscalização extramunicipal;



Ocupação máxima de 25 alunos por sala;



Implantação das medidas pedagógicas em 2 anos e proposta curricular unificada;



Curso de formação continuada de livre escolha do professor;



Maior divulgação de cursos e encontros;



Garantir um prazo para a implantação do horário integral;



Implantação do ensino técnico no município

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

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

SITUAÇÃO/QUADRO

A Educação de Jovens e adultos
funciona atualmente como ensino
regular noturno. A maioria dos
professores atua com os mesmos
recursos do ensino regular diurno.

PROBLEMAS
ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS
PRIORITÁRIOS
Falta de espaço às
necessidades da
EJA (biblioteca,
sala de
informática,
secretaria...)

Proposta para que o EJA passe a funcionar através de
ciclos semestrais, com adaptação curricular, possibilitando
aos alunos o término dos estudos mais rápido, para que
possam ingressar no mercado de trabalho.
Definição de políticas públicas que viabilizem melhores
condições materiais e humanas voltadas para a Educação
de Jovens e Adultos. I
Garantir a inclusão do ensino regular noturno no projeto
político pedagógico da Unidade Escolar.
Criação de espaços pedagógicos complementares à sala de
aula (biblioteca, videoteca, laboratório, projeto de esportes.

Não possui espaço adequado e
infra-estrutura necessária para
atender a demanda.

Falta de material
didático
específico que
venha atender a
essa clientela,
respeitando a
diversidade e a
realidade dos
educandos.

Oficinas, projetos, palestras que facilitem a aprendizagem
e o alcance dos objetivos propostos.

A heterogeneidade das turmas é
uma realidade. Em um mesmo
grupo, encontram-se o jovem que
pretende terminar seus estudos, o
adulto que resolve voltar a estudar
depois de muitos anos afastado da
escola 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.

Falta de
capacitação
específica para os
profissionais que
atuam nessa
modalidade

Promover a Formação inicial e continuada para os para os
professores.

Evasão por conta
de a escola não
atender as suas
expectativas.

Material adequado, profissionais habilitados como
sociólogos, pedagogos e assistente social.

Indisciplina
gerada pelos
alunos que não se
adaptam ao ensino
noturno.

Cursos profissionalizantes para os alunos.

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
de jovens e adultos, o grupo de discussão chegou às estas conclusões:

Grupo de discussão
Maria dos Passos

Rosana Magna

Marli do Carmo

Lucinda

Rosana Pedrina
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
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 oito séries 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, metodologias pedagógicas, métodos de avaliação e materiais
pedagógicos, devido à heterogeneidade dos educandos.
O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:


EJA funcione através de ciclos semestrais em âmbito municipal;



Reestruturação curricular: Currículos adaptados e aulas complementares com
oficinas, palestras e projetos;



Referente à proposta do ensino profissionalizante, será uma real capacitação
para que os alunos ingressem no mercado de trabalho melhor preparados;



Organizar e pesquisar os motivos da evasão dos alunos e estabelecer parcerias
com Conselho Tutelar, Ministério Público e a família ( no caso de menores de
18 anos)



Buscar formas de acesso a aprendizagem para o adolescente que não consegue
atingir essa aprendizagem oferecida pelo ensino regular.



Definir formação específica para os profissionais que irão trabalhar com a EJA.



Criar processos de integração da sociedade com a escola e o controle dessa
evasão seja um fator obrigatório por parte dos órgãos envolvidos.



Acervo adequado para atender à demanda nas bibliotecas escolar e municipal.

Exclusões: nenhuma
Alterações: nenhuma

FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

GRUPO DE TRABALHO: Gestão e qualidade da educação

SITUAÇÃO /
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS

1- Mudança, a cada
gestão política, do
quadro de técnicos e
pedagogos da SME

Descontinuidade das ações
desenvolvidas a cada governo
por falta de política
educacional definida e de
registro e avaliação das
ações/projetos desenvolvidos.

Concurso público para
preenchimento de todos os
cargos vagos (com
acompanhamento de uma
comissão interna da SME) e
definição da equipe
pedagógica e técnica e das
áreas estratégicas da educação
dentro da SME.

2- Contratação
constante de
professores, gerando
alta rotatividade de
profissionais na
escola,
principalmente nas
classes de
alfabetização.

Processo de atribuição de
aulas e turmas, desenvolvido
pela SME, que destina os anos
iniciais do Ensino
Fundamental aos professores
contratados.

Preenchimento dos cargos
vagos por concurso público;
definição de critério
pedagógico p/ atribuição de
classes e aulas efetuadas na
própria escola, priorizando o
atendimento aos anos iniciais
do Ens. Fundamental por
professores efetivos da escola;
processo de remoção das
escolas somente a cada dois
anos; contratos de no mínimo.
dois anos; cursos e capacitação
em alfabetização.

Escassez de profissionais
qualificados, cientes das
especificidades das
comunidades, envolvidos e
comprometidos com os
caminhos de uma escola
pública de qualidade,
para
escolha
de compreendida aqui como “o
gestores de escolas.
melhor que uma comunidade
escolar pode conseguir frente
às condições que possui, tendo
em vista os objetivos de servir

Eleição para equipe diretiva
das unidades escolares com
estabelecimento de critérios
para eleitores e candidatos;
formação continuada como
parte integrante da jornada dos
gestores de escola.

3- Falta de critérios
objetivos
na
indicação de gestores
da educação; uso de
indicação
políticopartidária

a população naquilo que é
especifico da educação:
formação e instrução”.
4- Descontinuidade
das ações e projetos
da SME ao término
de cada mandato
político.

Interrupção
das
ações
educativas planejadas e com
necessidade de continuidade
através da SME

Estruturação das ações da
SME assentadas em uma
política educacional definida
em projeto de governo,
referendada pelos profissionais
da Educação.

5- Educação básica Ausência de uma política
com indicadores de educacional
comprometida
baixa qualidade.
com a qualidade da educação
básica, que de fato tenha
reflexos na qualidade dos
trabalhos desenvolvidos nas
unidades escolares.

Organização e
desenvolvimento de um
conjunto de princípios
orientadores de uma proposta
de avaliação institucional
contemplando três níveis
simultâneos: construção da
avaliação ao nível de sala de
aula (ensino-aprendizagem);
construção da avaliação ao
nível institucional (Escola);
construção da avaliação do
sistema ou do conjunto da
rede(SME); elaboração do
Plano de Cargos e Salários que
contemple a opção de
ampliação de horas semanais
de trabalho sem implicar em
dobra no 1º segmento;
possibilitar a ampliação do
tempo de permanência dos
alunos na escola com oficinas
e trabalhos transdisciplinares
(artes, reforço escolar,
educação patrimonial, Ed.
Ambiental;
parceria com entidades,
instituições e universidades
para capacitação dos
educadores em elaboração de
projetos e na formação
continuada.

6- Reduzido números
de projetos políticos
pedagógicos
construídos e
implementados nas
escolas municipais.

Pouco envolvimento e
conhecimento dos
profissionais em relação à
legislação escolar, à
importância da elaboração do
Projeto Político Pedagógico e
sobre a comunidade na qual
atuam.

Elaboração e implementação
do Projeto Político Pedagógico
PPP - em todas as unidades
educacionais do município, em
cumprimento a Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN)
n º9394/96 (artigo 12, incisos
I e VII; artigo 13, inciso I,
artigo 14 e 15) 11.274/06
(altera o Ens. Fund. 9 anos) e
em respeito aos princípios do
pluralismo de idéias e de
concepções pedagógicas,
garantindo-se a participação da
comunidade escolar;
A SME através, do
departamento pedagógico,
deve assessorar e garantir a
construção dos PPPs nas
escolas.

7- Desconhecimento
da população e dos
profissionais da
educação quanto aos
recursos destinados à
educação no
município.

Falta de participação dos
profissionais da educação e da
sociedade quanto ao destino
das verbas destinadas à SME;
pouca visibilidade na
prestação de contas destes
recursos

Prestação de contas do
município sobre recebimento e
destinação das verbas públicas,
feita anualmente de maneira
acessível e clara, publicada em
documento oficial e de acesso
público (Diário Oficial),
instituição e implementação de
programa “Dinheiro na
Escola” ou “Conta Escola”
gerenciado pelo Conselho
Escolar.

8- Ausência de
Inexistência de segundo
perspectiva na
segmento nas comunidades
continuidade dos
rurais e costeiras.
estudos de alunos das
zonas rural e costeira.

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.

9- Falta de
envolvimento dos
familiares ou
responsáveis pelos
alunos e da sociedade
de modo geral com
as questões ligadas
ao processo
educativo.

Dificuldade dos educadores
em dividir e compartilhar
responsabilidades e decisões
relativas aos avanços do aluno
e da escola.

Implementação de políticas e
programas de aproximação da
comunidade externa
(familiares e responsáveis)
junto as unidades escolares.

10- Falta de
representatividade e
de ações que levem
em consideração a
participação dos
profissionais da
educação, de
familiares dos
alunos, da sociedade
de modo geral na
educação municipal.

Fragilidade da política
municipal de educação:
ausência de espaços legítimos
de discussão e falta de
definição de uma proposta
filosófica e educacional.

Criação de um Fórum de
Educação onde a sociedade
participe ativamente das
decisões relativas a Educação
e do Plano Diretor para essa
área; implementação dos
conselhos escolares e dos
conselhos das e escolas,
entidades de natureza
consultiva, deliberativa,
mobilizadora e supervisora das
atividades pedagógicas,
administrativas e financeiras;
restaurar o Conselho
Municipal de Educação com
base na real representatividade
dos atores: Pais, mestres,
estudantes e comunidade; este
Órgão colegiado de caráter
técnico, normativo e decisório
do sistema municipal de

ensino, deve assessorar a SME
na implementação de políticas
públicas e na definição de
metas e estratégias para a
educação no município;
definição e construção coletiva
da política municipal de
educação com participação de
todos os envolvidos.
11- Cada unidade
escolar trabalha uma
linha pedagógica
diferente ou não tem
uma linha definida.

Fragilidade da SME em definir
sua proposta filosófica e
educacional difundindo-a na
rede municipal de ensino.

Definição, elaboração,
divulgação , pela SME, das
diretrizes e concepções
Filosóficas, Sociológicas,
Antropológicas, Psicológicas e
Pedagógicas para a rede
municipal, como documento
orientador.

12- Recessos não
planejados,
concedidos pela
Prefeitura Municipal.

Os 200 dias letivos não são
garantidos de fato aos alunos.

Garantir a carga horária dos
alunos conforme calendário
aprovado e homologado
anualmente.

13- Falta de
organização da SME
para atendimento da
demanda escolar.

Dificuldades na comunicação,
na resolução de problemas, no
planejamento e no
atendimento das diferentes
demandas da escola pública do
município.

Organização da SME em
departamentos: de gestão dos
recursos humanos para
educação; de supervisão; de
merenda; dep. Pedagógico;
EJA; de formação; educação
especial/inclusão; arquitetura
escolar; depart. de educação e
cidadania (trabalho com
conselhos escolares)

Falta de retorno da SME, por
escrito, às solicitações
enviadas pelas escolas
relativas à necessidade de
manutenção/conservação do
patrimônio escolar.

Instituição da comunicação por
ofícios e memorandos, como
prática de gerenciamento da
demanda escolar; garantia de
que todo memorando deva ser
respondido pelo setor a que foi
dirigido em um prazo de 3 dias
úteis; implementação do

14- Falta de solução
para os pedidos de
consertos de
aparelhos e
equipamentos das
escolas e na infra

estrutura.

Patrimoniamento dos bens da
escola, anualmente, em
conjunto com o setor de
patrimônio da Prefeitura
Municipal; estudos para
implantação de autonomia
financeira nas unidades.

15Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local; fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local

Distanciamento entre a
realidade da cultura local, o
contexto atual e o currículo
escolar; pouca valorização
daquele que detêm os saberes
tradicionais (patrimônio
imaterial)

Reformular o currículo,
introduzindo disciplinas de
acordo com a realidade da
comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;
delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade; aplicar
a lei de obrigatoriedade da
disciplina Educação
Patrimonial; implantar como
política municipal os títulos de
notório saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.

16Baixo
rendimento
dos
alunos, de todos os
segmentos,
em
produção
e
interpretação
de
textos

Ausência de políticas públicas
para o incentivo à leitura e às
bibliotecas
públicas;
superlotação de alunos nas
turmas; poucas crianças com
acesso à Educação Infantil
(OBS: eu não diria poucas e
sim que “ainda há registros de
crianças
sem
acesso
à
educação”)

Criar o Plano Municipal do
Livro de Leitura; ampliar e
fortalecer a Biblioteca
Municipal; fomentar e
potencializar bibliotecas
públicas e comunitárias que já
existem; implantar bibliotecas
em escolas e instituições;
implementação da Educação
Infantil em todas as escolas
rurais /costeiras.

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT educação
financiamento e gestão da educação, o grupo de discussão chegou às estas
conclusões:

Grupo de discussão
Rossana Alves Rocha

Amaro Amorim

Domingo de Oliveira

Luiz Américo Assis Vargas

Marco Antônio F. de Souza
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos, assim como a
identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua ampliação,
seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de criação de novas fontes, a
partir da constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais
constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem
representar o ponto de partida para a formulação e implementação de metas
educacionais.
As estratégias promovidas pela educação pública no Estado do Rio de Janeiro se
engajam no bojo das mudanças necessárias em função da Constituição Federal,
primeiramente e, em seguida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os
propósitos focalizam, principalmente: a descentralização e desburocratização da gestão
administrativa, pedagógica e financeira e a criação de canais de participação livres e
representativos, tornando a gestão mais democrática. O Financiamento e a gestão da
educação, segundo o PEE, serão tratados como uma questão de cidadania. A gestão
democrática do sistema educativo deve estar presente no âmbito da secretaria municipal,
em sua transparência de decisões, com sistemas de informação e avaliação
participativos; e na gestão de cada unidade, promovendo a articulação com a
comunidade escolar, prevendo a eleição dos diretores das escolas, instituindo os
conselhos escolares ou associações de pais e mestres e fortalecendo o Conselho
Municipal de Educação (I COMUED).
Somente a garantia de recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento
educacional que busque, como preceitua a Constituição Federal e a LDB, a equidade de
recursos para a equalização de oportunidades educacionais.
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:

 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. Garantindo a
publicidade destes conselhos.
Alterações:
 Concurso Público sem acompanhamento interno da SME e definição da equipe
pedagógica e técnica e das áreas estratégicas da educação de acordo com as
prioridades do plano de educação.
 Concurso para professores substitutos no lugar de contratos
 Incentivos financeiros aos professores
 Eleição das equipes diretivas pela comunidade escolar com voto paritário
 Prestação de contas do município mensais.

EDUCAÇÃO SUPERIOR
O tema não possuía quadro do GT.
Grupo de discussão:
Tatiana S. de Lima
Priscila Lazar

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 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 afrobrasileiras, como as de outros grupos participantes do processo de formação nacional. A
Lei 10.639/2003 torna obrigatório nos estabelecimentos de ensinos fundamental e
médio, oficiais e particulares, o ensino da História da África e dos Africanos, garantindo
a inclusão de conteúdos curriculares sobre a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, valorizando a participação do
povo negro nas áreas sociais, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil. Em
que pese todos os esforços empreendidos para a implementação do ensino da História e
Cultura afro-brasileira no sistema de educação do Rio de Janeiro, de acordo com o PEE
ainda temos grandes desafios e o documento aponta como diretrizes:
a) 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.

b) 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”
A partir da discussão, o grupo desenvolveu o seguinte Quadro:
SITUAÇÃO/QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS PRIORIZAÇÃO
PROPOSTOS

Ausência de políticas de
incentivo para aplicação
da lei 10.639/03

Falta de
investimento e
programas
permanentes que
viabilizem a
valorização da
cultura afrobrasileira

Promoção de leis ou de
instrumentos que
viabilizem o
cumprimento da lei
federal, com destinação
de orçamento,
profissionais e
metodologia específica.

1 ano

Pouca participação dos
docentes em relação aos
projetos que envolvem o
tema

Uma parte do
docente
compreende que o
assunto é
relevante apenas
para algumas
disciplinas.

Promover debates e
sensibilizações sobre a
importância do tema.

1 ano

Falta capacitação
a respeito da
Cultura Afrobrasileira na
formação docente.

Viabilizar projetos
(suporte físico e
econômico) que
contemplem todas as
disciplinas acerca da
pluralidade ético-racial.

Promover cursos de
aperfeiçoamento e
formação continuada.

Falta interesse dos
docentes no tema.
Dificuldade dos
docentes na elaboração e
execução de projetos de
valorização, difusão das
manifestações afrobrasileiras.

Falta de material
didático de apoio
com temática
relacionada.

Reservar um orçamento
específico para compra
de material temático
anualmente.

Pouca importância é
dada aos espaços que

Falta de interação, Organizar passeios,
valorização e

1 ano

2 anos

promovem a cultura
afro-brasileira.

divulgação das
comunidades
quilombolas.

visitas e apresentações.
Divulgar o trabalho
desenvolvido nesses
espaços dentro da
escola.
Organizar debates e
seminários com a
participação destes
atores sociais.

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Durante a I Comued não foi produzido um quadro sobre a Educação Indígena.
Disponibilizamos ao grupo um quadro elaborado posteriormente.
Grupo de discussão
Nena Gama
Mariana Lobo
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal, leis e instrumentações complementares, regulamentaram a
educação indígena no âmbito do Ensino Básico no sentido de assegurar o direito das
sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e
bilíngüe, com suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 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. Em 2006,
através da resolução SEE 3279. de 25/08, foi criada oficialmente a Escola Indígena
Estadual Karai Kuery Renda, situada na aldeia de Sapucaí no município de Angra dos
Reis e das salas de Extensão: a) Tava Mirim (aldeia Itatim), em Paraty, na praia de
Paraty-Mirim e 2. Karai Oka (aldeia Araponga) também no município de Paraty. As
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 Mbya, 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 Conhecer- Ensinar, promovido pelo Protocolo Garaní. As questões
apontadas acima e que se referem à Educação Indígena no País e no Estado do Rio de
Janeiro, manifestam-se com traços próprios nas Salas de Extensão existentes em Paraty.
No sentido de contribuir para entender os principais desafios, sua expressão na realidade
de Paraty e, principalmente para definir políticas públicas e ações locais e extra locais
de superação dos entraves, sugerimos a reflexão e discussão grupal e a consulta aos
seguintes documentos: documento PEE- RJ/2009, notadamente os itens: Diretrizes,
Objetivos e Metas para o Estado, na área de Educação Indígena (págs. 90-93) e o
Documento “Quadro de Educação Indígena em Paraty/2010”.
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Criação de um Centro Indígena que abrigue escola, espaço para exposição,
venda de artesanato e palestras para estudantes de outras escolas e alojamento.

Obs: o grupo, representado por Nena Gama, indicou a importância do tema e estará
presente na reunião a ser realizada no dia 21 de setembro, às 15h, no salão da prefeitura
Municipal de Paraty.
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III Encontro Regional – Polo Taquari
14/09/2010
As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre como foi o
encontro realizado na Escola Municipal José Carlos Porto - Taquari.
Participe, enviando sugestões ou freqüentando os próximos encontros!!

O III Encontro Regional para a discussão do PME foi aberto com a apresentação
da comissão que está organizando a elaboração do Plano Municipal de Educação.
Oportunizando as discussões em encontros regionais, a comissão tem a tarefa de
organizar as discussões para que ao final do processo tenhamos uma Minuta do Plano
Municipal de Educação. No dia 25 de outubro a Minuta será apreciada pela população.
Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos
participantes da reunião realizada na Escola Municipal José Carlos Porto. A comissão
agradece à diretora da unidade escolar, profª. Juliana Maluf, pela disponibilidade do
espaço e a todos que participaram da reunião. Você também pode participar por meio
dos outros encontros regionais ou acessando o blog: pmeparaty2010.wordpress.com.
Sistematização do Encontro:
O Encontro seguiu com a apresentação do objetivo e da dinâmica de trabalho do dia.
A elaboração do Plano Municipal de Educação baseia-se nas diretrizes do Plano
Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e na Constituição Brasileira.
Os presentes foram divididos em grupos de interesse e poderiam escolher os
seguintes temas para discussão:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo Grupo de Trabalho durante a
COMUED/2009; b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos
cada um dos temas apreciados (educação fundamental, formação e valorização dos
profissionais da educação e educação infantil), os materiais usados e as considerações
dos grupos presentes às discussões no Pólo Mangueira.

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DO GT – educação básica montado na COMUED/2009
SITUAÇÃO /

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/

QUADRO

PRIORITÁRIOS

PROPOSTAS

Número elevado

Dificulta o

Auxiliares nas salas de

de alunos por sala.

trabalho do

aulas quando houver

1º segmento

professor

alunos com

2º segmento

diminuindo o

necessidades

aproveitamento

educacionais especiais.

dos discentes no

Número adequado de

processo ensino

alunos nas turmas, no

aprendizagem.

máximo 25.
Nas classes de
alfabetização, no
máximo, 20 alunos.

Espaço físico

Falta de espaço

Ampliação e

inadequado

para

adequação das escolas.

(esportivo,

desenvolvimento

PRIORIZAÇÃO

artístico, cultural);

dos trabalhos

(quais as

diários.

dimensões
necessárias para
uma sala com 25
alunos e demais
espaços da escola)
A falta de material Comprometimento Priorizar, ampliar e
para o

do

fiscalizar a aquisição de

desenvolvimento

desenvolvimento

materiais.

de todas as

de atividades

atividades dentro

pedagógicas.

das unidades
escolares.
Falta de

Processo

Criação e

participação da

pedagógico

fortalecimento de

família no processo comprometido.

Conselhos Escolares.

educacional.

Participação de pais em
Conselhos de Classe.

Texto motivador da discussão grupal:
De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade
de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda
a população brasileira. (refrências : PNE e PEE)

Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de
educação básica, e recebendo um texto motivador, o grupo de discussão, abaixo
identificado, chegou às seguintes conclusões:

Componentes do Grupo Ensino Fundamental:
Dalila C. Alcantara

Lúcia H. Gama

Cláudia J. da Guarda

Vanda O. A. Brasil

Ana F. X. Silva

Célia R. Rodrigues

Vânia A. Oliveira

Cirlene Rosa de Cravalho

Maria A. Gama

Dinéia J. Mariano

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro/GT/2009 – Coluna: “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Problemas prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”: foram feitas:
Inclusão:
 Quando houver aluno com necessidades educacionais especiais, que o
quantitativo seja 20 alunos e na alfabetização 15 alunos;
 Criação de espaços específicos para atividades extracurriculares;
 Aquisição de materiais adequados e de qualidade;
 Criação de uma comissão de pais para a fiscalização dos gastos dos recursos da
secretaria de educação.

Grupo 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Quadro do GT – Educação Infantil/ COMUED/2009
SITUAÇÃO /
QUADRO
 Contratação de
recreadores e
inspetores por
seis meses.
 Aumento da
demanda no
número de
alunos.

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS
 Descontinuidade do
trabalho pedagógico.
 Falta de espaços
adequados e de
recursos humanos a
essa demanda.

ENFRENTAMENTOS/ PRIORIZAÇÃO
PROPOSTAS
 Concurso público
para auxiliares de
creche e
inspetores
 Construção e
adequação de
espaços já
existentes,
garantindo que

sejam arejados e
ventilados
 Não exceder o
número de vinte
alunos por sala.
 Contratação de
auxiliares de
sala, inspetores e
profissionais para
manutenção das
escolas

 Número
excessivo de
alunos por sala;
 Falta de
auxiliares na
sala, de
inspetores e
profissionais
para a
manutenção das
escolas.
 Banheiros
inadequados.

 Dificuldades em
desenvolver o
trabalho pedagógico.

 Inexistência
(Zona Rural) e
carência (Zona
Urbana) de
brinquedos
(parque).
 Mobiliário
insuficiente e
inadequado para
sala de aula e
refeitório.

 Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo
da criança.
 Dificuldades para
realizar atividades
pedagógicas
comprometendo o
desenvolvimento e
crescimento do aluno.

 Compra de
mobiliários
adequadas para a
sala de aula e
refeitórios,

 Material
didático
insuficiente;
 Necessidade de
recursos
tecnológicos e
de
comunicação.
 Falta de
material e para
recreação.

 Dificuldades para o
professor desenvolver
o planejamento e
atividades, limitando
as possibilidades de
ocupação e
desenvolvimento da
aprendizagem dos
alunos.
 Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo
da criança.

 Ampliação dos
itens dos
materiais
didáticos e
agilização das
compras,
adequando ao
planejamento.
 Instalação e
compra de
recursos
tecnológicos e de
comunicação
(TV, DVD,
computador,
som, máquina

 Dificuldades para
desenvolver hábitos
de higiene e trabalhar
a autonomia e autoestima dos alunos.

 Banheiros
adequados que
atendam a faixa
etária e as
crianças com
necessidades
educacionais
especiais;
 Compra ou
construção de
brinquedos para a
área externa

fotográfica).
 Precariedade na
iluminação e
ventilação, rede
elétrica,
bebedouro.
 Falta de
uniformes para
os alunos.
 Inadequação do
espaço físico às
crianças com
necessidades
educacionais
especiais.
 Falta de
formação para
professores e
funcionários de
apoio.

 Compromete o
rendimento escolar.

 Dificulta a segurança,
identidade, autoestima.
Comprometimento da
realização das atividades,
formação e desenvolvimento
do aluno.

 Instalação de
ventiladores,
luminárias,
bebedouros e
manutenção.
 Definição da
aquisição de
uniforme.
 Adaptar o prédio
às necessidades
apresentadas;
 Formação
continuada de
professores e
funcionários de
apoio.

Texto motivador da discussão grupal:
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e
afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais
profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as
atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende
às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos
educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas
que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e
acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do
governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças.
(Referências: PNE e PEE)
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT de
Educação Infantil, o grupo de discussão, abaixo identificado, chegou às seguintes
conclusões:
Grupo de discussão
Marcelita S. C. da Conceição
Mônica C. O. Gama

Jássica R. Pacheco
Cristina S. Rangel
Ruth H. Yamada

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Texto motivador:
De acordo com o último parágrafo do texto no item que apresenta a baixa qualificação
dos profissionais nessa etapa de ensino, chegamos ao questionamento sobre o
reconhecimento destinado à essa faixa escolar.
Quadro/GT/2009 – Coluna: “Situação”: foram feitas:
Inclusão:
 falta de vagas
Coluna: “Problemas prioritários”: foram feitas:
Inclusão:
 Número reduzido de ofertas de vagas.
Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”: foram feitas:
Inclusão:
 Ampliar a Oferta de vagas, a curto prazo
Modificação:
 Concurso público para, no mínimo um ano, e que isso seja efetivo tanto para a
zona urbana quanto para a rural. A partir da Aprovação do PME, efetivar a
realização do mesmo.

Observações / Sugestões / Propostas:
 Sentimos que dentro da rede há a necessidade da criação de um grupo de
profissionais especializados em diversas áreas para que se possam identificar
precocemente as dificuldades de desenvolvimento e de aprendizagem.
 Valorização adequada à educação infantil pelo poder público e pela família dos
alunos, dando sua devida importância à formação dos mesmos.

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
QUADRO DO GT –
Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009
SITUAÇÁO/QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS








Ausência de política
de valorização
profissional aos
servidores públicos
municipais;
Descontinuidade
dos profissionais
nas equipes
Técnicopedagógicas nas
unidades e dos
professores;
Ensino
Multisseriado.











Falta de Avaliação
dos profissionais da
Educação;

Funcionários
desmotivados com os
baixos salários
mesmo em funções
estratégicas, como o
são os profissionais
de educação;
Não valorização dos
profissionais que se
mantém em
atualização e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-adia
Trabalho não
consegue eficiência
na busca pelo
desenvolvimento das
capacidades do
aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional,
deixando de contar
com análise e
reflexão continuada
de sua atuação
profissional pela
equipe de trabalho,
tornando-se
indivíduo sem
parâmetro e
referência.

PRIORIZAÇÃO
ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS











Discussão,
construção/atualização e
implementação do PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS com a
participação de todos os
segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com seus
progressos;
Concurso para Equipe TécnicoPedagógica;
Ampliação dos Pólos,
reorganização das necessidades
nas escolas que ainda trabalham
com essa modalidade.

Definição e implementação de
instrumento de avaliação para os
profissionais, visando melhoria
na qualidade da educação
ofertada nas unidades
educacionais do município




Os anos iniciais do
ensino fundamental
são atribuídos, em
sua maioria, aos
professores
iniciantes ou com
contrato temporário
(01 ano)






Ausência de
formação
continuada em
serviço para os
profissionais da
educação;






Falta de garantia de
formação
continuada à todos



Necessidade de
Inclusão Digital e
aprofundamento dos
conhecimentos da
TICs (Tecnologias
da Informação e da
Comunicação)



Funcionários
analfabetos ou com
alfabetização
precária;





Alunos chegam ao
final das séries
iniciais do ensino
fundamental sem
saber ler e escrever,
ou seja, sem
desenvolvimento das
competências básicas
de leitura e escrita;
Descontinuidade de
trabalho;
Desvalorização do
trabalho realizado
nas séries iniciais.







Profissionais atuando
sem consonância
pedagógica nas
unidades da rede
municipal, ausência
de identidade
profissional e
direcionamento.
Dificuldade para
alguns profissionais
em conciliar horários
e curso desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho e
os horários do
sistema de transporte
local.
Muitos profissionais
da educação não
possuem acesso, não
sabem utilizar ou
apresentam
dificuldade no uso
em sala de aula das
TICs



O município trabalha
com muitos
profissionais em
situação de
analfabetismo e
alfabetização
precária o que



Implementação de política
educacional clara para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia da
qualidade do atendimento e
trabalho com as especificidades
das séries iniciais no município.
Garantia de Formação
continuada através da SME,
principalmente aos professores
de educação básica.

Definição de política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para todos
os profissionais da educação,
incluindo os profissionais
técnico-administrativos.



Organização e desenvolvimento
de cursos de formação on-line e
semipresenciais em consonância
com a demanda e linha
filosófica da SME



Organização e desenvolvimento
de cursos de formação sobre as
TICs, dinamização e melhoria
dos laboratórios de informática
existentes em algumas escolas
para atendimentos dos alunos,
da comunidade e da formação
dos profissionais das escolas



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



O aluno do curso
normal sente-se
despreparado diante
das demandas da
escola.

 Inexistência de um
programa de
prevenção e
atendimento aos
profissionais de
educação
 Falta de
sustentabilidade
econômica daqueles
que detém os
saberes tradicionais
(patrimônio
imaterial).

 Dispersão, falta de
acessibilidade e
risco de perda
irrecuperável do
patrimônio
imaterial.

compromete, em
muitos casos, a
qualidade do serviço
prestado à população
na contramão da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais da
educação;
 Grade curricular
(metodologia,
conteúdos, relações,
etc.) não está em
consonância com as
necessidades da
sociedade
contemporânea.

 Considerando que os futuros
professores atuarão em escolas
do município, esta deverá
investir em complementação
curricular, oficinas e formação
continuada.
 Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de educação

 Profissionais doentes
sem amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)

 Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação

 Fragilização,
desagregação e perda
de tradições e
manifestações
culturais.

 Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.

 Ausência de
informações
sistematizadas sobre
os grupos, pessoas e
comunidades étnicas
e tradicionais do
nosso município.

 Organizar um Seminário
Educação, Cultura e Cidadania
envolvendo entidades,
instituições e agentes culturais
do município;
 Estabelecer como finalidade a
reunião e organização de
informações já existentes; criar

uma rede de cultura e iniciar o
mapeamento sistemático das
diversas manifestações
culturais;
 Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;
 Buscar base de dados sobre a
cultura popular;
 Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais criando
um pacto entre entidades,
instituições e lideranças locais
para a elaboração do plano
municipal de educação e a
reestruturação do conselho
municipal de educação.

 Ausência de
políticas públicas
para o incentivo à
leitura e às
bibliotecas públicas.
 Ausência de
profissionais na área
de biblioteca
 Ausência de
professores
mediadores

 Distanciamento
entre a realidade da
cultura local e o
currículo escolar.

 Baixo rendimento
escolar.
 As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
 Muitos professores
não atuam na
formação de leitores,
pois não são
capacitados para
isso.

 Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local;
 Fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local;

 Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
 Ampliar e fortalecer a Biblioteca
Municipal;
 Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
 Implantar bibliotecas em escolas
e instituições;
 Contratação de um bibliotecário
para cuidar das bibliotecas e
assim facilitar o acesso dos
alunos, professores e
comunidade.
 Capacitação de mediador de
leitura para os professores
 Reformular o currículo com a
introdução de disciplinas de
acordo com a realidade da
comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;
 Delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;
 Aplicar a lei de obrigatoriedade
da disciplina educação
patrimonial;
 Repensar o formato e a estrutura
das escolas dentro das
comunidades étnicas e
tradicionais;

 Inexistência do
segundo segmento
nas zonas rurais e
oferta de atividades
culturais para a
comunidade.
 Inexistência, nos
estabelecimentos de
ensino, de núcleos
destinado às artes
(visuais, musicais,
dança,etc.).

 Falta de perspectiva
de continuidade nos
estudos, cerceamento
das potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
 Alunos e educadores
pouco sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura e
desmotivados para o
aprendizado
oferecido pelo ensino
tradicional.

 Implementar o segundo
segmento de forma itinerante;
 Oferecer atividades culturais
para a comunidade: coral, teatro,
cineclube, dança, arte, etc.
 Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos estudante
-; oficinas: de comunicação, de
história da arte e artes plásticas,
dentre outras.

Texto motivador da discussão grupal:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e
conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor.
Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de
problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de
modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações
mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos
necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a
melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer
esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De
acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir
que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de
trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional,
tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c)
novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.
Levando em consideração o quadro acima, produzido em 2009 pelo GT Formação
e Valorização dos Profissionais da Educação , o grupo de discussão, abaixo
identificado, chegou às seguintes conclusões:
Grupo de discussão
Juliana A. M. da Cunha

Viviane V. faria

Maraia A. M. C. Silva

Ana C. P. de Jesus

Margarida V. R. da Silva
Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro GT/2009- Coluna – “Situação”: manteve-se o texto já redigido.

Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”: procederam as seguintes
Inclusões:
 Assegurar o direito do funcionário público ao vale transporte, com livre acesso
nos transporte coletivo;
 Reorganização das Classes multisseriadas com a participação dos professores;
 Participação da comunidade e todos os profissionais da unidade na definição e
implantação de instrumentos de avaliação dos profissionais, inclusive dos
critérios;
 Implementar periodicidade para concursos públicos para professor de acordo
com as demandas, garantindo a continuidade do trabalho.
 Atribuição de classes pelas equipes escolares de acordo com suas realidades;
 Parcerias com universidades para ministrar cursos de extensão presencial;
 Definir dentro do calendário escolar, cursos de formação continuada, ministrada
pelo departamento pedagógico nas UEs com suas necessidades mais freqüentes;
 Ampliação de laboratórios de informática, com monitores preparados, em todas
as UEs;
 Desenvolver programas que estimulem todos os servidores públicos a prosseguir
na escolaridade e na própria escola
Exclusões:
 Implementação de Política educacional clara para atribuição das classes nas
escolas pela SME.
Alterações:
 Garantia de formação continuada....professores de educação básica, atendendo
demandas sinalizadas pelos profissionais das escolas.
Tema
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PME

Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e
desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de avaliação que
lhe dêem segurança no desenvolvimento das ações ao longo do tempo, de mandatos
executivos diferentes e nas diversas circunstâncias e condições em que se desenvolverá.

Um bom acompanhamento e uma constante avaliação do percurso do Plano permitirá,
de forma participativa e democrática, fazer os ajustes que a realidade solicitar, porém de
maneira a não comprometer a sua essência.
Quanto ao Tema:
Acompanhamento e avaliação do PME, não foi possível uma discussão ampla.
Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não houve
adesão de interessados:
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Continue construindo o PME, envie sugestões e participe dos próximos Encontros
Regionais!
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O IV Encontro Regional para a discussão do PME teve início com a fala da
secretária executiva, Bernadete Passos, dando boas-vindas aos participantes,
apresentando o grupo de trabalho e propondo uma rodada de apresentações de todos os
presentes. A sra. Bernadete explicou a função organizadora da secretaria executiva e o
apoio técnico dado pela UFRJ no plano de ação para a elaboração do Plano Municipal
de Educaçaõ.
Em seguida a professora da UFRJ, Priscila Matsunaga, expôs o papel de um
plano municipal na garantia da continuidade da política implementada,
independentemente da mudança de governos, durante os dez anos subseqüentes à sua
aprovação. Apontou o andamento deste trabalho, desde a mobilização que aconteceu em
2002, passando pela I COMUED em 2009, e chegando nesta fase do processo. Explicou
que a escolha da prefeitura para sediar o encontro teve o intuito de facilitar a locomoção
de todos, centralizando o Pólo. Apresentou o objetivo e a dinâmica de trabalho do
Encontro e a possibilidade de usar o BLOG para continuar contribuindo.
A professora Mercedes Civinsky pediu a todos para apreciar o tema
Acompanhamento e Avaliação, que é o meio de garantir a implementação do plano.
Aqui você irá encontrar a sistematização das discussões desenvolvidas pelos
participantes da reunião realizada. A comissão agradece a todos que participaram da
reunião. Você também pode participar por meio dos outros encontros regionais ou
acessando o blog: pmeparaty2010.wordpress.com.
A elaboração do Plano Municipal de Educação baseia-se nas diretrizes do Plano
Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e na Constituição Brasileira.
Os presentes foram divididos em grupos de interesse e poderiam escolher os
seguintes temas para discussão:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena

Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o texto
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo Grupo de Trabalho durante a
COMUED/2009; b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos
cada um dos temas apreciados, os materiais usados e as considerações dos grupos
presentes às discussões no Pólo Mangueira.

Texto
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PME

Um Plano Municipal de Educação, por sua importância, complexidade e
desafios de execução, deve prever mecanismos de acompanhamento e de avaliação que
lhe dêem segurança no desenvolvimento das ações ao longo do tempo, de mandatos
executivos diferentes e nas diversas circunstâncias e condições em que se desenvolverá.
Um bom acompanhamento e uma constante avaliação do percurso do Plano permitirá,
de forma participativa e democrática, fazer os ajustes que a realidade solicitar, porém de
maneira a não comprometer a sua essência.

Grupo 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DO GT – Educação Básica montado na I COMUED/2009
SITUAÇÃO /

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/

QUADRO

PRIORITÁRIOS

PROPOSTAS

PRIORIZAÇÃO

Número elevado

Dificulta o

Auxiliares nas salas de

de alunos por sala.

trabalho do

aulas quando houver

1º segmento

professor

alunos com

2º segmento

diminuindo o

necessidades

aproveitamento

educacionais especiais.

dos discentes no

Número adequado de

processo ensino

alunos nas turmas, no

aprendizagem.

máximo 25.

2 anos

Nas classes de
alfabetização, no
máximo, 20 alunos.
Espaço físico

Falta de espaço

Ampliação e

inadequado

para

adequação das escolas.

(esportivo,

desenvolvimento

artístico, cultural);

dos trabalhos

(quais as

diários.

Não foi priorizado

dimensões
necessárias para
uma sala com 25
alunos e demais
espaços da escola)
A falta de material Comprometimento Priorizar, ampliar e
para o

do

fiscalizar a aquisição de

desenvolvimento

desenvolvimento

materiais.

de todas as

de atividades

atividades dentro

pedagógicas.

Não foi priorizado

das unidades
escolares.
Falta de

Processo

Criação e

participação da

pedagógico

fortalecimento de

família no processo comprometido.

Conselhos Escolares.

educacional.

Participação de pais em
Conselhos de Classe.

Não foi priorizado

Texto motivador:

ENSINO FUNDAMENTAL
De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 04 – 17 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão e, de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, cabe a este ensino
desenvolver “o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo que constituem meios
para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e
político”. O Ensino Fundamental é de responsabilidade prioritária do governo
municipal, devendo, segundo a LDBEN, progressivamente ser assumido por essa
instância governamental. Segundo a Carta de 1988, os Estados e o Distrito Federal,
atuarão no Ensino Fundamental e Médio e, ao serem ambas as instâncias responsáveis
por esse nível de ensino1, deverão ser definidas estratégias de colaboração entre Estado
e Município para garantir a universalização do Ensino Fundamental. A partir de 2010,
este nível de ensino, deverá ter duração de 9 (nove) anos, com matrícula obrigatória aos
6 (seis) anos de idade. No entanto há muito a ser feito no País, nesse nível de
escolarização e, principalmente no Estado do Rio de Janeiro onde os indicadores de
acesso e de sucesso do Ensino Fundamental, quando comparados aos da Região Sudeste
revelam estar aquém desses. A oferta e a qualidade deste nível de ensino devem ser
ampliadas, implementando as escolas de tempo integral, formando e valorizando os
professores e instalando mecanismos de apoio didático-pedagógico e de atividades
culturais e esportivas; de eliminação da evasão, da repetência e da distorção idade/série;
tornando a escola um ambiente agradável, de formação crítica e criativa e facilitadora da
aprendizagem.

1

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n. 4. 528/2005, além de reiterar a maioria das
determinações dispostas na Constituição de 1988 e na LDBEN , estabelece que “o Estado, através das
escolas de sua rede pública, deverá, no prazo de dez anos, a contar da data da publicação desta Lei,
suspender a oferta de Ensino Fundamental nas séries iniciais até a quarta ou equivalente” (art.62)

Componentes

do

Grupo

Ingrid Conceição Sobrinho
Ariel de Deus Máximo
Ivani Lopes
Mirian Miguel de Jesus
Delma de Oliveira
Lissandra F. Lourenço
Maria Aparecida do Rosário
Francisco Xavier Sobrinho
Jardson dos Santos
Cenira Lopes Martins
Vanessa Freire dos Santos Silva
Denise B. Saar

que

discutiram

o

Ensino

Fundamental:

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT e do texto motivador ):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro/GT/2009 –
Coluna: “Situação”:
Inclusão:


Séries multisseriadas.

Coluna: “Problemas prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna: “Enfrentamentos / Propostas”:
Inclusão:


Parceria com Secretaria de Saúde para diagnóstico e triagem dos educandos



Séries multisseriadas com no máximo duas séries e 15 alunos



Turma de alfabetização não poderá ser multisseriada



Criação de escolas pólo para o segundo seguimento em localidades que atendam a
alunos da zona costeira, para que os mesmos não tenham que sair do local em
questão, o que ocasiona a perda da valorização da identidade cultural. As Unidades
propostas são: No Pouso da Cajaíba para atender também a alunos da Joatinga e
Calhaus, no Mamanguá e no Sono para atender também a alunos da Ponta Negra.



Moradia para professores com mobiliário adequado, tais como: cama, colchão,
guarda-roupa, lampião, chuveiro a gás, para estadia dos mesmos.



Caso não haja possibilidade do Ensino Regular nas escolas da Costeira, que se
viabilize ao menos o supletivo.



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

Exclusões: nenhuma
Alterações: nenhuma
Sobre Acompanhamento e avaliação, o grupo sugeriu:


Avaliação bimestral do PME, por meio de um fórum composto por professores, dois
alunos representantes dos estudantes, vereadores e comunidade.

Grupo 2 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
QUADRO DO GT –
Formação e valorização dos profissionais da educação /COMUED/2009
SITUAÇÁO/QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS








Ausência de política
de valorização
profissional aos
servidores públicos
municipais;
Descontinuidade
dos profissionais
nas equipes
Técnicopedagógicas nas
unidades e dos
professores;
Ensino
Multisseriado.











Falta de Avaliação
dos profissionais da
Educação;

Funcionários
desmotivados com os
baixos salários
mesmo em funções
estratégicas, como o
são os profissionais
de educação;
Não valorização dos
profissionais que se
mantém em
atualização e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-adia
Trabalho não
consegue eficiência
na busca pelo
desenvolvimento das
capacidades do
aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional,
deixando de contar
com análise e
reflexão continuada
de sua atuação
profissional pela
equipe de trabalho,
tornando-se
indivíduo sem

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS PRIORIZAÇÃO











Discussão,
construção/atualização e
implementação do PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS com a
participação de todos os
segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com seus
progressos;
Concurso para Equipe TécnicoPedagógica;
Ampliação dos Pólos,
reorganização das necessidades
nas escolas que ainda trabalham
com essa modalidade.

Imediata

Definição e implementação de
instrumento de avaliação para os
profissionais, visando melhoria
na qualidade da educação
ofertada nas unidades
educacionais do município

Imediata




Os anos iniciais do
ensino fundamental
são atribuídos, em
sua maioria, aos
professores
iniciantes ou com
contrato temporário
(01 ano)






Ausência de
formação
continuada em
serviço para os
profissionais da
educação;










Falta de garantia de
formação
continuada à todos

Necessidade de
Inclusão Digital e
aprofundamento dos
conhecimentos da
TICs (Tecnologias
da Informação e da
Comunicação)

Funcionários
analfabetos ou com





parâmetro e
referência.
Alunos chegam ao
final das séries
iniciais do ensino
fundamental sem
saber ler e escrever,
ou seja, sem
desenvolvimento das
competências básicas
de leitura e escrita;
Descontinuidade de
trabalho;
Desvalorização do
trabalho realizado
nas séries iniciais.







Profissionais atuando
sem consonância
pedagógica nas
unidades da rede
municipal, ausência
de identidade
profissional e
direcionamento.
Dificuldade para
alguns profissionais
em conciliar horários
e curso desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho e
os horários do
sistema de transporte
local.
Muitos profissionais
da educação não
possuem acesso, não
sabem utilizar ou
apresentam
dificuldade no uso
em sala de aula das
TICs



O município trabalha
com muitos









Implementação de política
educacional clara para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia da
qualidade do atendimento e
trabalho com as especificidades
das séries iniciais no município.
Garantia de Formação
continuada através da SME,
principalmente aos professores
de educação básica.

2 a 5 anos

Definição de política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para todos
os profissionais da educação,
incluindo os profissionais
técnico-administrativos.

2 a 5 anos

Organização e desenvolvimento
de cursos de formação on-line e
semipresenciais em consonância
com a demanda e linha
filosófica da SME

2 a 5 anos

Organização e desenvolvimento
de cursos de formação sobre as
TICs, dinamização e melhoria
dos laboratórios de informática
existentes em algumas escolas
para atendimentos dos alunos,
da comunidade e da formação
dos profissionais das escolas

2 a 5 anos

Organização e desenvolvimento
de um programa específico para

2 a 5 anos

alfabetização
precária;



O aluno do curso
normal sente-se
despreparado diante
das demandas da
escola.

 Inexistência de um
programa de
prevenção e
atendimento aos
profissionais de
educação
 Falta de
sustentabilidade
econômica daqueles
que detém os
saberes tradicionais
(patrimônio
imaterial).

profissionais em
situação de
analfabetismo e
alfabetização
precária o que
compromete, em
muitos casos, a
qualidade do serviço
prestado à população
na contramão da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais da
educação;
 Grade curricular
(metodologia,
conteúdos, relações,
etc.) não está em
consonância com as
necessidades da
sociedade
contemporânea.

alfabetização e garantia de
ensino fundamental a todos os
servidores públicos que dele
necessitarem

 Considerando que os futuros
professores atuarão em escolas
do município, esta deverá
investir em complementação
curricular, oficinas e formação
continuada.
 Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de educação

2 anos

 Profissionais doentes
sem amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)

 Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação

Não priorizou

 Fragilização,
desagregação e perda
de tradições e
manifestações
culturais.

 Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.

Não priorizou

 Dispersão, falta de
acessibilidade e
risco de perda
irrecuperável do
patrimônio
imaterial.

 Ausência de
políticas públicas
para o incentivo à
leitura e às
bibliotecas públicas.
 Ausência de
profissionais na área
de biblioteca
 Ausência de
professores
mediadores

 Ausência de
informações
sistematizadas sobre
os grupos, pessoas e
comunidades étnicas
e tradicionais do
nosso município.

 Baixo rendimento
escolar.
 As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
 Muitos professores
não atuam na
formação de leitores,
pois não são
capacitados para
isso.

 Organizar um Seminário
Educação, Cultura e Cidadania
envolvendo entidades,
instituições e agentes culturais
do município;
 Estabelecer como finalidade a
reunião e organização de
informações já existentes; criar
uma rede de cultura e iniciar o
mapeamento sistemático das
diversas manifestações
culturais;
 Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;
 Buscar base de dados sobre a
cultura popular;
 Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais criando
um pacto entre entidades,
instituições e lideranças locais
para a elaboração do plano
municipal de educação e a
reestruturação do conselho
municipal de educação.
 Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
 Ampliar e fortalecer a Biblioteca
Municipal;
 Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
 Implantar bibliotecas em escolas
e instituições;
 Contratação de um bibliotecário
para cuidar das bibliotecas e
assim facilitar o acesso dos
alunos, professores e
comunidade.
 Capacitação de mediador de
leitura para os professores

Não priorizou

Não priorizou

 Distanciamento
entre a realidade da
cultura local e o
currículo escolar.

 Inexistência do
segundo segmento
nas zonas rurais e
oferta de atividades
culturais para a
comunidade.
 Inexistência, nos
estabelecimentos de
ensino, de núcleos
destinado às artes
(visuais, musicais,
dança,etc.).

 Desconhecimento da
comunidade sobre o
patrimônio cultural
local;
 Fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local;

 Falta de perspectiva
de continuidade nos
estudos, cerceamento
das potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
 Alunos e educadores
pouco sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura e
desmotivados para o
aprendizado
oferecido pelo ensino
tradicional.

 Reformular o currículo com a
introdução de disciplinas de
acordo com a realidade da
comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;
 Delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;
 Aplicar a lei de obrigatoriedade
da disciplina educação
patrimonial;
 Repensar o formato e a estrutura
das escolas dentro das
comunidades étnicas e
tradicionais;

Não priorizou

 Implementar o segundo
segmento de forma itinerante;
 Oferecer atividades culturais
para a comunidade: coral, teatro,
cineclube, dança, arte, etc.

Não priorizou

 Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos estudante
-; oficinas: de comunicação, de
história da arte e artes plásticas,
dentre outras.

Não priorizou

Texto motivador da discussão grupal:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e conhecimentos,
entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor. Nesse sentido, o
docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de problemas a resolver,
situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de modo que o aluno possa
estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações mais abrangentes. O sistema
de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos necessários à realização das tarefas
docentes, cada vez mais complexas, no entanto a melhoria da qualidade do ensino somente
poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem
esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades
do ensino. (PNE e PEE). De acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias
municipais devem garantir que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja
parte da jornada de trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso
salarial nacional, tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da
educação; c) novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.

Grupo de discussão:
Janaína Gama

Lídia Aparecida de Oliveira

Sônia Maria

Edna Aparecida Apolinério

Gemima

Queli Marcolino da Silva

Vanessa Fernandes da Silva

Ada M. Moreira

Valdéa da Costa Walfrido da Silva

Elisângela da Conceição

Márcia Valéria Duarte Fernandes
Alonso de Campos

Considerações do Grupo (a partir do quadro do GT/2009 e do texto motivador):
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Quadro GT/2009
Coluna – “Situação”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Problemas Prioritários”: manteve-se o texto já redigido.
Coluna – “Enfrentamentos / Propostas”:
Inclusões:
 Plano de carreira com valorização do profissional de apoio
 Auxílio de custo de formação do contratado
 Valorizar no concurso público profissionais já atuantes, respeitando a experiência,
viabilizando a permanência dos bons profissionais.
 Concurso específico para a Zona Costeira.
 Dar autenticidade as avaliações feitas pelo profissional atuante na instituição em que
esteja trabalhando.
 Escolas costeiras com acesso à Internet para a viabilização de cursos de capacitação.
 Horário de formação ser computada como carga horária.

 Profissionais de apoio que contribuam com oficinas de música, teatro, educação
ambiental, entre outros.
 Número limitado de 15 alunos para classe multisseriadas.
Exclusões: nenhuma
Alterações: nenhuma.
Sobre Acompanhamento e Avaliação, o grupo propôs:


Montar um Comitê de Gestão composta por profissionais ligados ou não à
educação, como: professores da rede municipal e particular, coordenadores
pedagógicos, diretores de escolas, vereadores e pais de alunos, por meio de votação.
Este Comitê deverá fiscalizar o PME e a gestão administrativa na implementação do
mesmo.

Os demais temas propostos no encontro obtiveram adesão.

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

V ENCONTRO REGIONAL – ZONA RURAL
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

V Encontro Regional – Pólo Rural
21/09/2010
As discussões para a elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PME) ocorrem em Pólos Regionais. Aqui você terá informações sobre o
V Encontro Regional, realizado na Prefeitura de Paraty.
Participe, enviando suas sugestões!!!
O V Encontro Regional para elaboração do PME aconteceu na sede da Prefeitura
Municipal de Paraty e teve os professores das escolas Rurais como principais
colaboradores.
Após uma rápida apresentação do grupo de trabalho, o tema do encontro foi
introduzido a partir de uma breve explicação sobre a função de um Plano Municipal, na
perspectiva de política de Estado. De duração decenal, atravessando governos.
Seguida de uma rodada de apresentações dos participantes, expôs-se o objetivo e
a dinâmica do Encontro.
O PME se baseia no PNE, PEE, LBD e na Constituição Brasileira.
Os participantes foram divididos em grupos de interesse:
Educação Infantil.
Educação Fundamental.
Educação Especial
Educação Indígena
Educação Afro-Brasileira
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Superior
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Financiamento e Gestão da Educação
Acompanhamento e Avaliação do PME (tema comum a todos os grupos)

Cada grupo escolheu um tema de seu interesse para apreciar além do tema
“Acompanhamento e Avaliação do PME” que, como dissemos, coube a todos apreciar.
Para realizar as tarefas, cada grupo recebeu os seguintes materiais: a) o quadro
relativo ao seu tema de interesse e que foi produzido pelo GT durante a COMUED/2009
b) um texto motivador da discussão grupal. A seguir apresentamos cada um dos temas
apreciados, os materiais usados e as considerações dos grupos presentes às discussões
anteriores.

ENSINO FUNDAMENTAL
QUADRO DE GT – educação básica
SITUAÇÃO /

PROBLEMAS

ENFRENTAMENTOS/

QUADRO

PRIORITÁRIOS

PROPOSTAS

Número elevado

Dificulta o trabalho

Auxiliares nas salas de

de alunos por

do professor

aulas quando houver

sala.

diminuindo o

alunos com necessidades

1º segmento

aproveitamento dos

educacionais especiais.

2º segmento

discentes no

Número adequado de

processo ensino

alunos nas turmas, no

aprendizagem.

máximo 25.

PRIORIZAÇÃO

 2 Anos

Nas classes de
alfabetização, no
máximo, 20 alunos.
Espaço físico

Falta de espaço

Ampliação e adequação

inadequado

para

das escolas.

(esportivo,

desenvolvimento dos

artístico,

trabalhos diários.

cultural);
(quais as
dimensões
necessárias para
uma sala com 25
alunos e demais

 2 Anos

espaços da
escola)
A falta de

Comprometimento

Priorizar, ampliar e

material para o

do desenvolvimento

fiscalizar a aquisição de

desenvolvimento

de atividades

materiais.

de todas as

pedagógicas.

 2 Anos

atividades dentro
das unidades
escolares.
Falta de

Processo

Criação e fortalecimento  2 Anos

participação da

pedagógico

de Conselhos Escolares.

família no

comprometido.

Participação de pais em

processo

Conselhos de Classe.

educacional.

Grupo de discussão
Catarina A. de Alvarenga

Marli

Andréa Mara de Oliveira

Valéria Pádua de Oliveira Netto

Rosa Maria Bento

Janet Elisabeth Zorgdrager da Silva

Ana Cristina Martins Torres

Marcela Pereira de Jesus

Tatiana Gama Vidal Vaz
Márcia

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
De acordo com a Constituição Brasileira, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito. Destina-se a crianças e adolescentes de 07 – 14 anos, no entanto, há nele
muitas crianças e adolescentes acima dessa idade. A Constituição preconiza a garantia
de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O
ensino fundamental é básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu art.32, “o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade
de aprender e de se relacionar no meio social e político”. É prioridade oferece-lo a toda
a população brasileira. (refrências : PNE e PEE)

O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas: manteve-se o texto já redigido
O grupo considerou a partir do texto sobre Acompanhamento da Gestão e
Avaliação do PME:


Acompanhar e avaliar são ações pertinentes a um bom desenvolvimento do PME



A execução do PME poderá ser acompanhada e avaliada permanentemente
através de meios de comunicação como: site da Prefeitura, jornal local com
espaço para o leitor expor sua opinião e no próprio prédio da prefeitura com
urnas para o depósito de avaliações e sugestões.

.

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
QUADRO DE GT –
Formação e valorização dos profissionais da educação
SITUAÇÁO/QUA
DRO






Ausência de
política de
valorização
profissional
aos
servidores
públicos
municipais;
Descontinuid
ade
dos
profissionais
nas equipes
Técnicopedagógicas
nas unidades
e
dos
professores;
Ensino

ENFRENTAMENTOS/

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS






Funcionários
desmotivados com
os baixos salários
mesmo em funções
estratégicas, como
o
são
os
profissionais
de
educação;
Não
valorização
dos profissionais
que se mantém em
atualização
e
desenvolvendo
projetos na escola
Falta de preparo do
professor para lidar
com essa situação
específica no dia-a-

PROPOSTAS








Discussão,
construção/atualização
e
implementação do PLANO
DE
CARGOS
E
SALÁRIOS
com
a
participação de todos os
segmentos dos trabalhadores
municipais.
Atualização do Estatuto do
Magistério Municipal;
Incentivo aos profissionais
através de avaliação de
desempenho de acordo com
seus progressos;
Concurso
para
Equipe
Técnico-Pedagógica;
Ampliação
dos
Pólos,
reorganização
das

PRIORIZAÇ
ÃO
(não foi feita)

Multisseriad
o.





Falta de
Avaliação
dos
profissionais
da Educação;





Os
anos
iniciais
do
ensino
fundamental
são
atribuídos,
em
sua
maioria, aos
professores
iniciantes ou
com contrato
temporário
(01 ano)








Ausência de
formação
continuada
em serviço
para
os
profissionais
da educação;



dia
Trabalho
não
consegue eficiência
na busca pelo
desenvolvimento
das capacidades do
aluno.
Os profissionais da
educação não são
avaliados por seu
desempenho
profissional,
deixando de contar
com análise e
reflexão
continuada de sua
atuação
profissional
pela
equipe de trabalho,
tornando-se
indivíduo
sem
parâmetro
e
referência.
Alunos chegam ao
final das séries
iniciais do ensino
fundamental sem
saber
ler
e
escrever, ou seja,
sem
desenvolvimento
das competências
básicas de leitura e
escrita;
Descontinuidade
de trabalho;
Desvalorização do
trabalho realizado
nas séries iniciais.
Profissionais
atuando
sem
consonância
pedagógica
nas
unidades da rede
municipal,
ausência
de
identidade
profissional
e

necessidades nas escolas que
ainda trabalham com essa
modalidade.



Definição e implementação
de instrumento de avaliação
para
os
profissionais,
visando
melhoria
na
qualidade
da
educação
ofertada
nas
unidades
educacionais do município



Implementação de política
educacional
clara
para
atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada
unidade, visando a garantia
da qualidade do atendimento
e
trabalho
com
as
especificidades das séries
iniciais no município.
Garantia
de
Formação
continuada através da SME,
principalmente
aos
professores de educação
básica.








Definição
de
política
educacional, meta e linha
filosófica por parte da SME.
Formação continuada para
todos os profissionais da
educação, incluindo os
profissionais
técnicoadministrativos.



Falta
de
garantia de
formação
continuada à
todos





Necessidade
de Inclusão
Digital
e
aprofundame
nto
dos
conheciment
os da TICs
(Tecnologias
da
Informação e
da
Comunicaçã
o)





Funcionários
analfabetos
ou
com
alfabetização
precária;



direcionamento.
Dificuldade para
alguns
profissionais
em
conciliar horários e
curso
desejados,
levando em conta a
jornada de trabalho
e os horários do
sistema
de
transporte local.
Muitos
profissionais
da
educação
não
possuem
acesso,
não sabem utilizar
ou
apresentam
dificuldade no uso
em sala de aula das
TICs

O
município
trabalha
com
muitos
profissionais
em
situação
de
analfabetismo
e
alfabetização
precária o que
compromete, em
muitos casos, a
qualidade
do
serviço prestado à
população
na
contramão
da
valorização
profissional
pretendida para os
profissionais
da
educação;



Organização
e
desenvolvimento de cursos
de formação on-line e
semipresenciais
em
consonância com a demanda
e linha filosófica da SME



Organização
e
desenvolvimento de cursos
de formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos
laboratórios de informática
existentes
em
algumas
escolas para atendimentos
dos alunos, da comunidade e
da
formação
dos
profissionais das escolas



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



O aluno do
curso normal
sente-se
despreparado
diante das
demandas da
escola.

 Grade curricular
(metodologia,
conteúdos,
relações, etc.) não
está em
consonância com
as necessidades da
sociedade
contemporânea.

 Considerando que os futuros
professores atuarão em
escolas do município, esta
deverá investir em
complementação curricular,
oficinas e formação
continuada.
 Criação de um programa de
professor assistente para
estudantes de cursos que
habilitam na área de
educação

 Inexistência
de um
programa de
prevenção e
atendimento
aos
profissionais
de educação

 Profissionais
doentes sem
amparo e
atendimento
específico as suas
necessidades
(fonoaudiólogo,
psicólogo e
ortopedista)
 Fragilização,
desagregação e
perda de tradições
e manifestações
culturais.

 Criação de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais da educação

 Ausência de
informações
sistematizadas
sobre os grupos,
pessoas e
comunidades
étnicas e
tradicionais do
nosso município.

 Organizar um Seminário
Educação, Cultura e
Cidadania envolvendo
entidades, instituições e
agentes culturais do
município;
 Estabelecer como finalidade
a reunião e organização de
informações já existentes;
criar uma rede de cultura e
iniciar o mapeamento
sistemático das diversas
manifestações culturais;
 Identificar necessidades e
objetivos das comunidades;

 Falta de
sustentabilid
ade
econômica
daqueles que
detém os
saberes
tradicionais
(patrimônio
imaterial).
 Dispersão,
falta de
acessibilidad
e e risco de
perda
irrecuperável
do
patrimônio
imaterial.

 Implantar como política
municipal o título de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que
possam ser remunerados e
façam parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às gerações
futuras.

 Buscar base de dados sobre
a cultura popular;
 Oferecer a oportunidade de
vivenciar variadas
manifestações culturais
criando um pacto entre
entidades, instituições e
lideranças locais para a
elaboração do plano
municipal de educação e a
reestruturação do conselho
municipal de educação.
 Ausência de
políticas
públicas para
o incentivo à
leitura e às
bibliotecas
públicas.
 Ausência de
profissionais
na área de
biblioteca
 Ausência de
professores
mediadores

 Baixo rendimento
escolar.
 As bibliotecas
escolares de Paraty
não tem um
bibliotecário
responsável.
 Muitos professores
não atuam na
formação de
leitores, pois não
são capacitados
para isso.

 Distanciame
nto entre a
realidade da
cultura local
e o currículo
escolar.

 Desconhecimento
da comunidade
sobre o patrimônio
cultural local;
 Fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da identidade
local;

 Inexistência
do segundo
segmento
nas zonas

 Falta de
perspectiva de
continuidade nos
estudos,

 Criar o Plano Municipal do
Livro e Leitura;
 Ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal;
 Fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
 Implantar bibliotecas em
escolas e instituições;
 Contratação de um
bibliotecário para cuidar das
bibliotecas e assim facilitar
o acesso dos alunos,
professores e comunidade.
 Capacitação de mediador de
leitura para os professores
 Reformular o currículo com
a introdução de disciplinas
de acordo com a realidade
da comunidade: pesca,
artesanato, manifestações
artísticas;
 Delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;
 Aplicar a lei de
obrigatoriedade da disciplina
educação patrimonial;
 Repensar o formato e a
estrutura das escolas dentro
das comunidades étnicas e
tradicionais;
 Implementar o segundo
segmento de forma
itinerante;
 Oferecer atividades culturais

rurais e
oferta de
atividades
culturais
para a
comunidade.
 Inexistência,
nos
estabelecime
ntos de
ensino, de
núcleos
destinado às
artes
(visuais,
musicais,
dança,etc.).

cerceamento das
potencialidades
humanas e falta de
acesso à cultura.
 Alunos e
educadores pouco
sensíveis as
variadas formas de
expressão e cultura
e desmotivados
para o aprendizado
oferecido pelo
ensino tradicional.

para a comunidade: coral,
teatro, cineclube, dança,
arte, etc.

 Criação de núcleos artísticos
optativos - de acordo ao
interesse e aptidão dos
estudante -; oficinas: de
comunicação, de história da
arte e artes plásticas, dentre
outras.

Grupo de discussão
Eliene Moreira de Souza

Janaina Siqueira Teixeira

Ana Cristina de Assis Silva

Denísia Aparecida da Conceição Rocha

Valéria Cristina dos Santos Monteiro

Isaura Marcos Pereira

Renato da Silva Gonçalves

Doralina J.A. Martins

Antonio Carlos O. da Silva
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
Espera-se que o professor, na sua atuação, transmita informações e
conhecimentos, entretanto a sua ação não se limita simplesmente a ser um transmissor.
Nesse sentido, o docente apresenta os conhecimentos e conteúdos sob a forma de
problemas a resolver, situando-os em um contexto e colocando-os em perspectiva, de
modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações
mais abrangentes. O sistema de ensino nem sempre fornece os meios pedagógicos
necessários à realização das tarefas docentes, cada vez mais complexas, no entanto a
melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer
esforços para alcançar melhorias nos níveis e modalidades do ensino. (PNE e PEE). De
acordo com o documento final da I COMUED, as secretarias municipais devem garantir
que: a) a formação continuada de profissionais da educação seja parte da jornada de
trabalho; b) o plano de cargos e salários do município adote o piso salarial nacional,
tendo como base o plano de carreira para servidores públicos federais da educação; c)
novos concursos incluam o regime de dedicação exclusiva.

O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Que o plano de cargos e salários adote o piso salarial nacional, levando em conta
que os pisos dos municípios vizinhos, Angra dos Reis e Ubatuba, são superiores
ao piso nacional, chegando quase ao dobro do mesmo.
 Reorganização do Ensino Multisseriado com horários alternativos, adaptação do
planejamento pedagógico e capacitação profissional pra este trabalho.
 Avaliação profissional com uma equipe preparada e bem definida, que seja
imparcial e vise a melhora da educação no município.
 Professores capacitados para as séries iniciais do Ensino Fundamental
 Formação continuada, para professores contratados e efetivos, adequada às reais
necessidades para a possível superação dos problemas existentes.
 Definir a política educacional e filosofia da SME juntamente com os professores
da rede.
 Capacitar professores para trabalhar com as TICs
 Melhorar e implementar laboratórios de informática nas escolas.
Exclusões: nenhuma
Alterações: manteve-se o texto já redigido
O grupo considerou a partir do texto sobre Acompanhamento da Gestão e
Avaliação do PME:


É essencial que um documento de tal importância conte com pessoas
capacitadas, responsáveis e comprometidas para acompanhamento e divulgação
do mesmo.



Uma comissão poderia ser formada por pais, professores e demais interessados
para acompanhar, avaliar e divulgar o PME, fazendo ponte com escolas e
comunidades.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUADRO DE GT – Educação especial

SITUAÇÃO/
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA

Grande
demanda de
alunos com
NEE inseridos
em classe
regular,
geralmente
superlotadas.

Dificulta o trabalho
do professor, que
não consegue dar
conta de respeitar a
especificidade do
aluno especial

Reduzir nº de alunos em classes com
alunos especiais
Reduzir carga horária de sala de aula
das crianças especiais

PRIORIZAÇÃO



Imediato

Alunos
especiais sem
laudo médico

Professor trabalha na
base do “achismo”,

Realizar parceria com a secretaria
municipal de saúde

Alunos especiais não
estimulados
corretamente

Oferecer as salas de recursos,
conforme a Lei prevê

Imediato

Montar equipe multiprofissional

Dificuldade em
estabelecer
fracasso escolar
e alunos com
necessidades
especias

alunos que não são
deficientes, mas
terminam sendo
tidos como tal

SME pensar ações: alunos com
dificuldade de aprendizagem e aluno
com necessidade especial

Imediato

Disparate em
relação as
idades

Gera situações
complicadas para o
professor/ escola dar
conta (sexualidade,
por explo)

Tentar promover a inclusão sem muita
diferença de idade

Imediato

Professores
contratados,
muitos sem
experiência
prévia

Interrupção de
trabalho e que
geralmente assumem
classes com alunos
especiais

Concurso público com ênfase em
educação especial para atender a
demanda

5 anos

Sensibilizar e realizar periodicamente
a escuta dos professores evitando
sentimento de estar “solitário” com a
situação enfrentada na sala

Imediato

Resistência e
Falas equivocadas
conceitos não
compreendidos/ Pouco interesse (ou
nenhum)
incorporados
(Na maioria
Isolamento do
dos casos o
professor
aluno está
integrado mas O professor de apoio
não incluso)
não é um “cuidador”
Professores,
gestores e
coordenadores
despreparados
falta
coordenador
específico para
orientar o
professor com

Professores
preocupados em dar
conta do “recado”,
porém sem
instrumentos
pedagógicos
eficientes
Gestores e
coordenadores
angustiados em

Otimizar função do professor de apoio

Intensificação, qualitativa e
quantitativa na formação dos
profissionais da educação
Equipe pedagógica da SME visitar as
escolas com mais freqüência

Imediato

alunos
especiais

ajudar os professores
neste enfrentamento

Equipe
pedagógica não
auxilia o
professor para
lidar com a
demanda
enviada para a
sala de aula
Curso de
formação de
professores não
tem a disciplina
de educação
especial

Inserir a disciplina no currículo

2 anos

Escolas com
espaços físicos
não adequados

Construção de escolas adaptadas e
reestruturar as existentes

Imediato

Despreparo dos
alunos das salas
para receber a
criança especial

Constrangimento
entre a criança
especial e os
demais da sala

Preparar constantemente o ambiente

Imediato

Centralização e
ênfase na
deficiência do
aluno.

Dificuldade em
lidar com o
desconhecido,
medo de errar

Estabelecer metas e objetivos
específicos – HABILIDADES

2 anos

Exigir que a família cumpra a sua
parte
A escola não atuar de forma
“assistencialista”

2 anos

Desrespeito as
normas de
acessibilidade

Colabora com o
despreparo
profissional

Falta o foco na
capacidade do
aluno e acreditar
em seu sucesso.
Famílias
desorientadas/
exigentes/
negligentes

Gera
desconforto
profissional
Embates (a
família sempre
tem a razão)

“crença” na
existência de classe
homogênea
(prática educativa
num único
contexto);

Falta de um
currículo
diferenciado,
onde o aluno é
quem se adapta à
escola e não a
escola ao aluno

Organizar um currículo diferenciado

Imediato

Desrespeito aos
direitos previstos
em Lei e falta de
procedimentos via
secretaria de
educação

Engessamento
das ações

Inclusão de qualidade como um direito
e respeito aos Direitos Humanos.

5 anos

Não
disponibilizamos
de recursos
humanos
suficientes (na
Secretaria de
Educação Departamento
Pedagógico) para
atender e orientar
toda demanda de
professores e pais.

Dificuldade em
estruturar um
auxílio eficiente
e próximo, de
todos os casos
para atender a
demanda.

Contratação de profissionais
concursados para compor o quadro de
profissionais especialistas na área da
psicologia, psicopedagogia e educação
especial, visando uma educação de
qualidade.

2 anos

Alunos especiais
que moram em
zonas de difícil
acesso não
recebem nenhum
tipo de
atendimento
específico ou
orientação de
profissionais
dentro de suas
necessidades e até
mesmo o professor.

Não
disponibilidade
de meio de
transporte para
atender certos
lugares de difícil
acesso.

Viabilizar um meio de transporte
específico para o trabalho da secretaria
de educação a fim de atender a
demanda da rede.

Não foi feito

Falta PP da própria
SME como eixo
condutor

Crianças
prejudicadas

Professores pouco
motivados,
especialmente
financeiramente
para buscar
atualização,
conhecimento e
especialização na
área da educação
especial.

Baixo salário
Pouco tempo
para estudo

Redução de carga horária (valorização
profissional), incentivo/premiação
para o professor pesquisador, salário
com acréscimo.

Imediato

Falta de vagas para
jovens com NEE
no mercado de
trabalho.

Nenhuma
Capacitação
profissional para
o jovem com
necessidade
especial para
futura geração
de renda e
autonomia
desenvolvendo e
acreditando em
suas
potencialidades.

Oferecer oportunidades através de
cursos profissionalizantes voltados
para capacitação dos alunos

Imediato

Fragilidade
emocional para
lidar e enfrentar as
dificuldades do
aluno

Profissionais
abalados na
saúde física e
mental para
enfrentamento
dos problemas.

Profissionais para cuidar da Saúde
Mental dos professores

Imediato

Discussões
repetitivas a
respeito do tema

Cansaço,
descrédito

Palestras, oficinas e recursos de
qualidades na área de saúde para
cuidar dos profissionais, ( plano de
saúde ).
Realmente por em prática as questões
possíveis, dar movimento/
desdobramento as sugestões colocadas
pelos professores (teoria/prática)
SME assumir o que deve ser assumido

Grupo de discussão
Maria Helena Salustiano Santos
Rose Caldas

Gilmara Kéria de Oliveira Rocha

Imediato

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades
especiais receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino. A LDB9394/96 define Educação Especial como modalidade de educação escolar e deve ser
oferecida, preferencialmente, na rede de ensino para os alunos com necessidades
especiais, ressalvando-se os casos em que as necessidades do aluno exigem outras
formas de atendimento, devendo assegurar-lhes: currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específica para atender às suas necessidades. A inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais é o princípio norteador das políticas
educacionais no âmbito da Educação Especial. A inclusão escolar implica na
organização das escolas, no sentido de oferecer as condições necessárias para o
atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, em um ambiente
pedagógico acolhedor e diversificado , contribuindo assim, de maneira significativa para
o seu desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. ( Referências: PNE e PEE)

O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Problemas prioritários: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Redução da carga horária dos alunos especiais em 50% em sala de aula,
utilizando este tempo em atividades específicas.
 Apresentação de laudo para adequação da carga horária.
 Posto volante com
quinzenalmente.

psicólogos

e

professores

capacitados

atendendo

 Capacitação de professores através de reuniões periódicas e elaboração de
relatórios.
 Visitas diárias da equipe pedagógica
 Exigir especialização nos próximos concursos e disponibilizar capacitação para
todos os profissionais da escola.
 Conselho tutelar mais presente.
 Parceria com outras instituições para garantir o acesso à EU.

 Pró-labore decorrente da avaliação do professor feita pelos próprios alunos.
 Plano de saúde para profissionais da rede.
 Aquisição de equipamentos específicos deve ser feita através de parcerias com
Departamento de Polícia Federal, Juizado Especial de Adjunto Criminal da
Comarca de Paraty, por exemplo.

EDUCAÇÃO INFANTIL
QUADRO DO GT:
SITUAÇÃO /
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

 Contratação de
recreadores e
inspetores por
seis meses.
 Aumento da
demanda no
número de
alunos.

 Descontinuidade do
trabalho pedagógico.

 Número
excessivo de
alunos por sala;
 Falta de
auxiliares na
sala, de
inspetores e
profissionais
para a
manutenção das
escolas.
 Banheiros
inadequados.

 Dificuldades em
desenvolver o
trabalho pedagógico.

 Falta de espaços
adequados e de
recursos humanos a
essa demanda.

 Dificuldades para
desenvolver hábitos
de higiene e trabalhar
a autonomia e autoestima dos alunos.

ENFRENTAMENTOS/ PRIORIZAÇÃO
PROPOSTAS
 Concurso público
para auxiliares de
creche e
inspetores
 Construção e
adequação de
espaços já
existentes,
garantindo que
sejam arejados e
ventilados
 Não exceder o
número de vinte
alunos por sala.
 Contratação de
auxiliares de
sala, inspetores e
profissionais para
manutenção das
escolas

 1 anos

 Banheiros
adequados que
atendam a faixa
etária e as
crianças com
necessidades
educacionais
especiais;

 Imediato

 2 anos

 1 anos

 Inexistência
(Zona Rural) e
carência (Zona
Urbana) de
brinquedos
(parque).
 Mobiliário
insuficiente e
inadequado para
sala de aula e
refeitório.

 Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo
da criança.

 Compra ou
construção de
brinquedos para a
área externa

 Imediato

 Dificuldades para
realizar atividades
pedagógicas
comprometendo o
desenvolvimento e
crescimento do aluno.

 Compra de
mobiliários
adequadas para a
sala de aula e
refeitórios,

 1 anos

 Material
didático
insuficiente;
 Necessidade de
recursos
tecnológicos e
de
comunicação.
 Falta de
material e para
recreação.

 Dificuldades para o
professor desenvolver
o planejamento e
atividades, limitando
as possibilidades de
ocupação e
desenvolvimento da
aprendizagem dos
alunos.
 Comprometimento do
desenvolvimento
corporal e cognitivo
da criança.

 Ampliação dos
itens dos
materiais
didáticos e
agilização das
compras,
adequando ao
planejamento.
 Instalação e
compra de
recursos
tecnológicos e de
comunicação
(TV, DVD,
computador,
som, máquina
fotográfica).

 Não foi feito

 Precariedade na
iluminação e
ventilação, rede
elétrica,
bebedouro.
 Falta de
uniformes para
os alunos.

 Compromete o
rendimento escolar.

 Instalação de
ventiladores,
luminárias,
bebedouros e
manutenção.
 Definição da
aquisição de
uniforme.

 Não foi feito

 Adaptar o prédio
às necessidades
apresentadas;
 Formação
continuada de
professores e
funcionários de
apoio.

 Não foi feito

 Inadequação do
espaço físico às
crianças com
necessidades
educacionais
especiais.
 Falta de
formação para

 Dificulta a segurança,
identidade, autoestima.
Comprometimento da
realização das atividades,
formação e desenvolvimento
do aluno.

 Não foi feito

professores e
funcionários de
apoio.

Grupo de discussão
Rosangela Carvalho dos Santos

Leila Vieira Pascoal

Lúcia Claudia dos Santos

Gisele Moreira Feliciano

Carmem Lúcia de Souza Santana

Priscila Elaine da Silva Gama Vidal

Adriana Alvarenga Alves

Ana Paula Silva

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica das crianças. Ela
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e
afetiva, da socialização. As primeiras experiências de vida são as que marcam mais
profundamente a pessoa. Quando positivas tendem a reforçar, ao longo da vida, as
atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade. A EI, atende
às crianças de 0 a 6 anos e se organiza a partir dos seguintes estabelecimentos
educacionais oficiais: as Creches que atendem a crianças de 0 a 3 anos e as Pré-Escolas
que atendem as crianças de 4 a 6 anos. A Educação Infantil é universal (gratuita e
acessível a todos) e para que assim seja deve ser pública (de responsabilidade do
governo) e garantir a proteção, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças.
(Referências: PNE e PEE)
O grupo considerou a partir do quadro do GT e do texto motivador:
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Possível recontratação de funcionários não efetivos.
 Aquisição de jogos e brinquedos pedagógicos e manutenção e troca de recursos
tecnológicos e de comunicação.
 Manutenção contínua das UEs.
 Padronização dos uniformes de toda a rede.

 Alimentação adequada e balanceada com acompanhamento de nutricionista.
Exclusões: nenhuma
Alterações: nenhuma

FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
GRUPO DE TRABALHO: Gestão e qualidade da educação

SITUAÇÃO /
QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/ PRIORIZAÇÃO
PROPOSTAS

1- Mudança, a
cada
gestão
política,
do
quadro
de
técnicos
e
pedagogos
da
SME

Descontinuidade das
ações desenvolvidas a
cada governo por falta
de política educacional
definida e de registro e
avaliação das
ações/projetos
desenvolvidos.

Concurso público para
preenchimento de todos
os cargos vagos (com
acompanhamento de
uma comissão interna da
SME) e definição da
equipe pedagógica e
técnica e das áreas
estratégicas da educação
dentro da SME.

2 anos

2- Contratação
constante de
professores,
gerando alta
rotatividade de
profissionais na
escola,
principalmente
nas classes de
alfabetização.

Processo de atribuição
de aulas e turmas,
desenvolvido pela SME,
que destina os anos
iniciais do Ensino
Fundamental aos
professores contratados.

Preenchimento dos
cargos vagos por
concurso público;
definição de critério
pedagógico p/ atribuição
de classes e aulas
efetuadas na própria
escola, priorizando o
atendimento aos anos
iniciais do Ens.
Fundamental por
professores efetivos da
escola; processo de
remoção das escolas
somente a cada dois
anos; contratos de no
mínimo. dois anos;

2 anos

cursos e capacitação em
alfabetização.
3Falta
de
critérios objetivos
na indicação de
gestores
da
educação; uso de
indicação
político-partidária

Escassez de
profissionais
qualificados, cientes das
especificidades das
comunidades,
envolvidos e
comprometidos com os
caminhos de uma escola
para escolha de pública de qualidade,
gestores
de compreendida aqui
escolas.
como “o melhor que
uma comunidade escolar
pode conseguir frente às
condições que possui,
tendo em vista os
objetivos de servir a
população naquilo que é
especifico da educação:
formação e instrução”.

Eleição para equipe
diretiva das unidades
escolares com
estabelecimento de
critérios para eleitores e
candidatos; formação
continuada como parte
integrante da jornada dos
gestores de escola.

2 anos

4Descontinuidade
das
ações
e
projetos da SME
ao término de
cada
mandato
político.

Interrupção das ações
educativas planejadas e
com necessidade de
continuidade através da
SME

Estruturação das ações
da SME assentadas em
uma política educacional
definida em projeto de
governo, referendada
pelos profissionais da
Educação.

2 anos

5Educação
básica
com
indicadores
de
baixa qualidade.

Ausência
de
uma
política
educacional
comprometida com a
qualidade da educação
básica, que de fato tenha
reflexos na qualidade
dos
trabalhos
desenvolvidos
nas
unidades escolares.

Organização e
desenvolvimento de um
conjunto de princípios
orientadores de uma
proposta de avaliação
institucional
contemplando três níveis
simultâneos: construção
da avaliação ao nível de
sala de aula (ensinoaprendizagem);
construção da avaliação
ao nível institucional
(Escola); construção da

2 anos

avaliação do sistema ou
do conjunto da
rede(SME); elaboração
do Plano de Cargos e
Salários que contemple a
opção de ampliação de
horas semanais de
trabalho sem implicar
em dobra no 1º
segmento; possibilitar a
ampliação do tempo de
permanência dos alunos
na escola com oficinas e
trabalhos
transdisciplinares (artes,
reforço escolar,
educação patrimonial,
Ed. Ambiental;
parceria com entidades,
instituições e
universidades para
capacitação dos
educadores em
elaboração de projetos e
na formação continuada.

6- Reduzido
números de
projetos políticos
pedagógicos
construídos e
implementados
nas escolas
municipais.

Pouco envolvimento e
conhecimento dos
profissionais em relação
à legislação escolar, à
importância da
elaboração do Projeto
Político Pedagógico e
sobre a comunidade na
qual atuam.

Elaboração e
implementação do
Projeto Político
Pedagógico PPP - em todas as
unidades educacionais
do município, em
cumprimento a Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional
(LDBEN) n º9394/96
(artigo 12, incisos I e
VII; artigo 13, inciso I,

2 anos

artigo 14 e 15)
11.274/06 (altera o Ens.
Fund. 9 anos) e em
respeito aos princípios
do pluralismo de idéias e
de concepções
pedagógicas, garantindose a participação da
comunidade escolar;
A SME através, do
departamento
pedagógico, deve
assessorar e garantir a
construção dos PPPs nas
escolas.

7Desconhecimento
da população e
dos profissionais
da educação
quanto aos
recursos
destinados à
educação no
município.

Falta de participação dos
profissionais da
educação e da sociedade
quanto ao destino das
verbas destinadas à
SME; pouca visibilidade
na prestação de contas
destes recursos

Prestação de contas do
município sobre
recebimento e destinação
das verbas públicas, feita
anualmente de maneira
acessível e clara,
publicada em documento
oficial e de acesso
público (Diário Oficial),
instituição e
implementação de
programa “Dinheiro na
Escola” ou “Conta
Escola” gerenciado pelo
Conselho Escolar.

2 anos

8- Ausência de
perspectiva na
continuidade dos
estudos de alunos
das zonas rural e
costeira.

Inexistência de segundo
segmento nas
comunidades rurais e
costeiras.

Estabelecer convênios
com o Estado e com
outras instituições para
elaboração de programas
que corrijam distorções
de idade-série, retenção
e abandono escolar e
para implementar o
Segundo Segmento de
educação básica de
forma itinerante nas
zonas costeiras e para
criar escolas pólos de
segundo segmento onde
for necessário.

2 anos

9- Falta de
envolvimento dos
familiares ou
responsáveis
pelos alunos e da
sociedade de
modo geral com
as questões
ligadas ao
processo
educativo.

Dificuldade dos
educadores em dividir e
compartilhar
responsabilidades e
decisões relativas aos
avanços do aluno e da
escola.

Implementação de
políticas e programas de
aproximação da
comunidade externa
(familiares e
responsáveis) junto as
unidades escolares.

2 anos

10- Falta de
representatividade
e de ações que
levem em
consideração a
participação dos
profissionais da
educação, de
familiares dos
alunos, da
sociedade de
modo geral na
educação
municipal.

Fragilidade da política
municipal de educação:
ausência de espaços
legítimos de discussão e
falta de definição de
uma proposta filosófica
e educacional.

Criação de um Fórum de
Educação onde a
sociedade participe
ativamente das decisões
relativas a Educação e
do Plano Diretor para
essa área;
implementação dos
conselhos escolares e
dos conselhos das e
escolas, entidades de
natureza consultiva,
deliberativa,
mobilizadora e
supervisora das
atividades pedagógicas,

2 anos

administrativas e
financeiras; restaurar o
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.
11- Cada unidade
escolar trabalha
uma linha
pedagógica
diferente ou não
tem uma linha
definida.

Fragilidade da SME em
definir sua proposta
filosófica e educacional
difundindo-a na rede
municipal de ensino.

Definição, elaboração,
divulgação , pela SME,
das diretrizes e
concepções Filosóficas,
Sociológicas,
Antropológicas,
Psicológicas e
Pedagógicas para a rede
municipal, como
documento orientador.

2 anos

12- Recessos não
planejados,
concedidos pela
Prefeitura
Municipal.

Os 200 dias letivos não
são garantidos de fato
aos alunos.

Garantir a carga horária
dos alunos conforme
calendário aprovado e
homologado anualmente.

2 anos

13- Falta de
organização da

Dificuldades na
comunicação, na

Organização da SME em
departamentos: de gestão

2 anos

SME para
atendimento da
demanda escolar.

14- Falta de
solução para os
pedidos de
consertos de
aparelhos e
equipamentos das
escolas e na infra
estrutura.

15Desconhecimento
da comunidade
sobre o
patrimônio
cultural local;
fracasso,
desinteresse,
desvalorização e
perda da
identidade local

resolução de problemas,
no planejamento e no
atendimento das
diferentes demandas da
escola pública do
município.

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)

Falta de retorno da
SME, por escrito, às
solicitações enviadas
pelas escolas relativas à
necessidade de
manutenção/conservação
do patrimônio escolar.

Instituição da
comunicação por ofícios
e memorandos, como
prática de gerenciamento
da demanda escolar;
garantia de que todo
memorando deva ser
respondido pelo setor a
que foi dirigido em um
prazo de 3 dias úteis;
implementação do
Patrimoniamento dos
bens da escola,
anualmente, em conjunto
com o setor de
patrimônio da Prefeitura
Municipal; estudos para
implantação de
autonomia financeira nas
unidades.

2 anos

Distanciamento entre a
realidade da cultura
local, o contexto atual e
o currículo escolar;
pouca valorização
daquele que detêm os
saberes tradicionais
(patrimônio imaterial)

Reformular o currículo,
introduzindo disciplinas
de acordo com a
realidade da
comunidade: pesca,
artesanato,
manifestações artísticas;
delegar o ensino das
manifestações culturais à
pessoas da localidade;
aplicar a lei de
obrigatoriedade da

2 anos

disciplina Educação
Patrimonial; implantar
como política municipal
os títulos de notório
saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para
que possam ser
remunerados e façam
parte da rede escolar
municipal, garantindo a
transmissão de seus
conhecimentos às
gerações futuras.
16Baixo
rendimento dos
alunos, de todos
os segmentos, em
produção
e
interpretação de
textos

Ausência de políticas
públicas para o incentivo
à leitura e às bibliotecas
públicas; superlotação
de alunos nas turmas;
poucas crianças com
acesso
à
Educação
Infantil (OBS: eu não
diria poucas e sim que
“ainda há registros de
crianças sem acesso à
educação”)

Criar o Plano Municipal
do Livro de Leitura;
ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal;
fomentar e potencializar
bibliotecas públicas e
comunitárias que já
existem; implantar
bibliotecas em escolas e
instituições;
implementação da
Educação Infantil em
todas as escolas rurais
/costeiras.

Grupo de discussão
Maria Elizabete da Silveira

Josiel Ramos Ferreira

Eliana dos Santos Ramos

Joana Lúcia Souza de Oliveira

Valcimara Alcântara dos Santos

Lindovânia da Silva

Marilza de O. Rosa

Pamela Daniele Albrecht

Neiva Oliveira Cruz
O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:

2 anos

A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos, assim como a
identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua ampliação,
seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de criação de novas fontes, a
partir da constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais
constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem
representar o ponto de partida para a formulação e implementação de metas
educacionais.
As estratégias promovidas pela educação pública no Estado do Rio de Janeiro se
engajam no bojo das mudanças necessárias em função da Constituição Federal,
primeiramente e, em seguida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os
propósitos focalizam, principalmente: a descentralização e desburocratização da gestão
administrativa, pedagógica e financeira e a criação de canais de participação livres e
representativos, tornando a gestão mais democrática. O Financiamento e a gestão da
educação, segundo o PEE, serão tratados como uma questão de cidadania. A gestão
democrática do sistema educativo deve estar presente no âmbito da secretaria municipal,
em sua transparência de decisões, com sistemas de informação e avaliação
participativos; e na gestão de cada unidade, promovendo a articulação com a
comunidade escolar, prevendo a eleição dos diretores das escolas, instituindo os
conselhos escolares ou associações de pais e mestres e fortalecendo o Conselho
Municipal de Educação (I COMUED).
Somente a garantia de recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento
educacional que busque, como preceitua a Constituição Federal e a LDB, a equidade de
recursos para a equalização de oportunidades educacionais.
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:
 Cursos de capacitação no mínimo semestrais
 Incluir esportes, informática e língua estrangeira nas opções de oficinas de
contra-turno.
 Acesso aos programas e projetos de incentivo do Governo Federal.
 Definição das diretrizes filosóficas da SME junto aos professores.
Levar em conta o fato da cidade ser turística na elaboração do calendário escolar.

EDUCAÇÃO AFRO-BRASILEIRA
O tema não possuía quadro do GT.

Grupo de discussão:
Daniele Elias Santos

Maria Aparecida de O. Dutra

Sinês Barreiros Martins

Elizabeth Bittencourt

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 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 afrobrasileiras, como as de outros grupos participantes do processo de formação nacional. A
Lei 10.639/2003 torna obrigatório nos estabelecimentos de ensinos fundamental e
médio, oficiais e particulares, o ensino da História da África e dos Africanos, garantindo
a inclusão de conteúdos curriculares sobre a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, valorizando a participação do
povo negro nas áreas sociais, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil. Em
que pese todos os esforços empreendidos para a implementação do ensino da História e
Cultura afro-brasileira no sistema de educação do Rio de Janeiro, de acordo com o PEE
ainda temos grandes desafios e o documento aponta como diretrizes:
a) 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.
b) 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”
A partir da discussão, o grupo desenvolveu o seguinte Quadro:
SITUAÇÃO/QUADRO

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS PRIORIZAÇÃO
PROPOSTOS

Desconhecimento da
legislação por parte do
poder público e
professores.

Desinteresse pela
discussão e busca
de soluções.

Capacitação de todos os
profissionais da rede.

1 ano

Ausência de uma
proposta pedagógica.

Despreparo de
todos os
profissionais de
ensino

Busca de parcerias com
todas as instituições que
possam ajudar na
capacitação e na criação
da proposta pedagógica.

1 ano

Ausência de material

Dificuldade de
trabalho para os

Criação de um
programa de aquisição,

1 ano

didático e paradidático.

docentes.

produção e distribuição
do material para toda a
rede.

Ausência de interação e
troca de conhecimentos
e experiências entre as
escolas.

Resistência ao
desconhecidos e a
diferentes
realidades.

Criar instâncias para
articular encontros,
programas, editais que
estimulem a parceria
entre as escolas e os
diferentes setores da
sociedade.

1 anos

Descontinuidade do
intercâmbio com os
sujeitos sociais
detentores do notório
saber.

Perda do
conhecimento
tradicional dos
diferentes
componentes
étnicos de Paraty.

Viabilizar a inserção
dos saberes e práticas
cotidianas de matriz
africana nos currículos
escolares.

1 ano

O grupo considerou a partir do texto sobre Acompanhamento da Gestão e
Avaliação do PME:


Criação de um grupo (comitê ou fórum) com representantes dos diversos grupos
sociais (associação de moradores, professores, universidades, entidades de
ensino, etc) e pessoas dispostas a fazer esse acompanhamento.



Capacitação deste grupo quanto à legislação que determina a implementação do
PME e quais procedimentos para isso.

Obs: O grupo salientou a inclusão das sugestões contidas no documento protocolado
pela AMOC.

EDUCAÇÃO INDÍGENA
Durante a I Comued não foi produzido um quadro sobre a Educação Indígena. O grupo
trabalhou a partir de um quadro elaborado posteriormente, disponibilizado também
neste BLOG.
Grupo de discussão

Patrícia Fabricante

Mariano

Patrícia Solari

Nathalia A. Fernandes

Izaque Souza

O grupo de discussão recebeu o seguinte texto motivador:
A Constituição Federal, leis e instrumentações complementares, regulamentaram a
educação indígena no âmbito do Ensino Básico no sentido de assegurar o direito das
sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e
bilíngüe, com suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 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. Em 2006,
através da resolução SEE 3279. de 25/08, foi criada oficialmente a Escola Indígena
Estadual Karai Kuery Renda, situada na aldeia de Sapucaí no município de Angra dos
Reis e das salas de Extensão: a) Tava Mirim (aldeia Itatim), em Paraty, na praia de
Paraty-Mirim e 2. Karai Oka (aldeia Araponga) também no município de Paraty. As
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 Mbya, 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 Conhecer- Ensinar, promovido pelo Protocolo Garaní. As questões
apontadas acima e que se referem à Educação Indígena no País e no Estado do Rio de
Janeiro, manifestam-se com traços próprios nas Salas de Extensão existentes em Paraty.
No sentido de contribuir para entender os principais desafios, sua expressão na realidade
de Paraty e, principalmente para definir políticas públicas e ações locais e extra locais
de superação dos entraves, sugerimos a reflexão e discussão grupal e a consulta aos
seguintes documentos: documento PEE- RJ/2009, notadamente os itens: Diretrizes,

Objetivos e Metas para o Estado, na área de Educação Indígena (págs. 90-93) e o
Documento “Quadro de Educação Indígena em Paraty/2010”.
Texto motivador: manteve-se o texto já redigido.
Situação / Quadro: manteve-se o texto já redigido.
Enfrentamentos / Propostas:
Inclusões:


Formação continuada para os professores



Garantir a continuidade do ensino a partir do 5º ano



Escola bilíngüe, mantendo o guarani na escolarização.



Respeitar a diversidade cultural étnica



Responsabilidade municipal com a educação indígena, como consta na
legislação da Secretaria de Estado de Educação, art. 5.



Escolas regulares trabalhem efetivamente a cultura indígena, para que as
crianças brancas não tenham mais uma visão preconceituosa em relação aos
índios.



As escolas indígenas deverão ser incluídas nas atividades sociais e cívicas,
sendo uma nova dinâmica de integração.

Observações do grupo:
Quando um indígena tem acesso a outra cultura, à tecnologia por exemplo, ele não
perde sua condição.
O Índio nunca perdeu sua memória.
A manutenção da língua é um forte aliado na valorização da cultura indígena.

O grupo considerou a partir do texto sobre Acompanhamento da Gestão e
Avaliação do PME:


Realizar avaliações bianuais para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das
ações.



Apresentar o Plano aos candidatos nas mudanças de mandato



Constituir um fórum permanente

Os temas relacionados abaixo foram propostos no encontro, porém não houve
adesão de interessados:



Ensino Médio



Educação de Jovens e Adultos



Ensino Superior

Continue construindo o PME, envie sugestões!!!!

I COMUED – GRUPOS DE TRABALHO
GT Educação Especial
GT Educação Básica
GT Educação de Jovens e Adultos
GT Educação Infantil
GT Escolas Rurais e Costeiras
GT Gestão e Qualidade da Educação
GT Valorização e Formação Profissional
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PREFEITURA DE PARATY
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I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO/ QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

Grande demanda de alunos com NEE
inseridos em classe regular,
geralmente superlotadas.

Dificulta o trabalho do
professor, que não consegue dar
conta de respeitar a
especificidade do aluno especial

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA
Reduzir nº de alunos em classes com alunos
especiais (colocar número de alunos desejáveis)
Reduzir carga horária de sala de aula das
crianças especiais

Alunos especiais sem laudo médico

 Professor trabalha na
base do “achismo”,
 Alunos especiais não
estimulados corretamente

 Realizar parceria com a secretaria
municipal de saúde
 Oferecer as salas de recursos, conforme a
Lei prevê
 Montar equipe multiprofissional
(identificar formação e número de
profissionais – seriam para definir os
laudos?)

Dificuldade em estabelecer fracasso
escolar e alunos com necessidades
especias

alunos que não são
deficientes, mas terminam
sendo tidos como tal

SME pensar ações: alunos com dificuldade de
aprendizagem e aluno com necessidade
especial

Disparate em relação as idades

Professores contratados, muitos sem
experiência prévia

Gera situações complicadas para
o professor/ escola dar conta
(sexualidade, por explo)
Interrupção de trabalho e
que geralmente assumem
classes com alunos especiais

Tentar promover a inclusão sem muita
diferença de idade
Concurso público com ênfase em educação
especial para atender a demanda (número de
profissionais, com formação superior em qual
habilitação?)

Resistência e conceitos não
compreendidos/ incorporados
(Na maioria dos casos o aluno está
integrado mas não incluso)

Professores, gestores e
coordenadores despreparados
falta coordenador específico para
orientar o professor com alunos
especiais
Equipe pedagógica não auxilia o
professor para lidar com a
demanda enviada para a sala de
aula

Curso de formação de professores
não tem a disciplina de educação
especial
Desrespeito as normas de
acessibilidade

 Falas equivocadas
 Pouco interesse (ou
nenhum)
 Isolamento do
professor
 O professor de apoio
não é um “cuidador”
 Professores
preocupados em dar
conta do “recado”,
porém sem
instrumentos
pedagógicos eficientes
 Gestores e
coordenadores
angustiados em ajudar
os professores neste
enfrentamento
Colabora com o despreparo
profissional
Escolas com espaços físicos
não adequados

 Sensibilizar e realizar periodicamente a
escuta dos professores (como?), evitando
sentimento de estar “solitário” com a
situação enfrentada na sala
 Otimizar função do professor de apoio

Intensificação, qualitativa e quantitativa na
formação dos profissionais da educação
Equipe pedagógica da SME visitar as escolas
com mais freqüência

Inserir a disciplina no currículo

construção de escolas adaptadas e
reestruturar as existentes (como, com o quê?)

Despreparo dos alunos das salas para
receber a criança especial

Constrangimento entre a
criança especial e os
demais da sala

Preparar constantemente o ambiente

Centralização e ênfase na deficiência
do aluno.

 Dificuldade em
lidar com o
desconhecido,
medo de errar
 Falta o foco na
capacidade do
aluno e acreditar
em seu sucesso.

Estabelecer metas e objetivos específicos –
HABILIDADES (por parte de quem?)

Famílias desorientadas/ exigentes/
negligentes

Gera desconforto
profissional
Embates (a família
sempre tem a razão)

Exigir que a família cumpra a sua parte
A escola não atuar de forma “assistencialista”

“crença” na existência de classe
homogênea (prática educativa num
único contexto);
Falta PP da própria SME como eixo
condutor

Falta de um currículo
diferenciado, onde o aluno
é quem se adapta à escola e
não a escola ao aluno

Organizar um currículo diferenciado

Desrespeito aos direitos previstos em
Lei e falta de procedimentos via
secretaria de educação

Engessamento das ações
Crianças prejudicadas

Inclusão de qualidade como um direito e
respeito aos Direitos Humanos.

Não disponibilizamos de recursos
humanos suficientes (na Secretaria de
Educação - Departamento
Pedagógico) para atender e orientar
toda demanda de professores e pais.

Dificuldade em estruturar
um auxílio eficiente e
próximo, de todos os casos
para atender a demanda.

Contratação de profissionais concursados
para compor o quadro de profissionais
especialistas na área da psicologia,
psicopedagogia e educação especial, visando
uma educação de qualidade (AMPLIAR
QUADRO PROFISSIONAL NA SME)

Alunos especiais que moram em zonas
de difícil acesso não recebem nenhum
tipo de atendimento específico ou
orientação de profissionais dentro de
suas necessidades e até mesmo o
professor .

Não disponibilidade de
meio de transporte para
atender certos lugares de
difícil acesso.

Viabilizar um meio de transporte específico
para o trabalho da secretaria de educação a
fim de atender a demanda da rede. (quantos?)

Professores pouco motivados,
especialmente financeiramente para
buscar atualização, conhecimento e
especialização na área da educação
especial.

Baixo salário
Pouco tempo para
estudo

Redução de carga horária (valorização
profissional), incentivo/premiação para o
professor pesquisador, salário com acréscimo.

Falta de vagas para jovens com NEE
no mercado de trabalho.

Nenhuma Capacitação
profissional para o jovem
com necessidade especial
para futura geração de
renda e autonomia
desenvolvendo e
acreditando em suas
potencialidades.

Oferecer oportunidades através de cursos
profissionalizantes voltados para capacitação
dos alunos

Fragilidade emocional para lidar e
enfrentar as dificuldades do aluno

Profissionais abalados na
saúde física e mental para
enfrentamento dos
problemas.

 Profissionais para cuidar da Saúde
Mental dos professores
 Palestras, oficinas e recursos de
qualidades na área de saúde para cuidar
dos profissionais, ( plano de saúde ).

Discussões repetitivas a respeito do
tema

Cansaço, descrédito

Realmente por em prática as questões
possíveis, dar movimento/ desdobramento
as sugestões colocadas pelos professores
(teoria/prática)
SME assumir o que deve ser assumido

Há questões que implicam a família e o contexto emocional do professor e do aluno, o que é muito interessante como proposição, mas seria mais interessante
ainda que se estabelecessem por meio de metas as competências dos professores e suas habilidades.

PREFEITURA DE PARATY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO BÁSICA 1° E 2° SEGMENTO

SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/ PROPOSTAS

Número elevado de alunos por sala.

Dificulta o trabalho do professor

Auxiliares nas salas de aulas quando

1º segmento

diminuindo o aproveitamento dos

houver alunos com necessidades

2º segmento

discentes no processo ensino

educacionais especiais.

aprendizagem.

Número adequado de alunos nas
turmas, no máximo 25.
Nas classes de alfabetização, no
máximo, 20 alunos.

Espaço físico inadequado (esportivo,

Falta de espaço para desenvolvimento

Ampliação e adequação das escolas.

artístico, cultural);

dos trabalhos diários.

(quais as dimensões necessárias para
uma sala com 25 alunos e demais
espaços da escola)
A falta de material para o

Comprometimento do desenvolvimento

Priorizar, ampliar e fiscalizar a aquisição

desenvolvimento de todas as atividades

de atividades pedagógicas.

de materiais.

Processo pedagógico comprometido.

Criação e fortalecimento de Conselhos

dentro das unidades escolares.
Falta de participação da família no
processo educacional.

Escolares.
Participação de pais em Conselhos de
Classe.

GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

SITUAÇÃO/QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS

A Educação de Jovens e Falta de espaço às necessidades da EJA Proposta para que o EJA passe a funcionar através
adultos funciona atualmente (biblioteca,

sala

de

informática, de ciclos semestrais, com adaptação curricular,

como ensino regular noturno. secretaria...)

possibilitando aos alunos o término dos estudos

A maioria dos professores

mais rápido, para que possam ingressar no mercado

atua com os mesmos recursos

de trabalho.

do ensino regular diurno.

Definição de políticas públicas que viabilizem
melhores condições materiais e humanas voltadas
para a Educação de Jovens e Adultos. I
Garantir a inclusão do ensino regular noturno no
projeto político pedagógico da Unidade Escolar.
Criação de espaços pedagógicos complementares à
sala de aula (biblioteca, videoteca, laboratório,
projeto de esportes.

Não possui espaço adequado e Falta de material didático específico Oficinas, projetos, palestras que facilitem a
infra-estrutura necessária para que venha atender a essa clientela, aprendizagem e o alcance dos objetivos propostos.
atender a demanda.

respeitando a diversidade e a realidade
dos educandos.

Falta de capacitação específica para os Promover a Formação inicial e continuada para os
profissionais

que

atuam

nessa para os professores.

modalidade
A heterogeneidade das turmas Evasão por conta de a escola não Material adequado, profissionais habilitados como
é uma realidade. Em um atender as suas expectativas.

sociólogos, pedagogos e assistente social.

mesmo grupo, encontram-se o Indisciplina gerada pelos alunos que
jovem que pretende terminar não se adaptam ao ensino noturno.
seus estudos, o adulto que
resolve voltar a estudar depois
de muitos anos afastado da
escola

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.
Cursos profissionalizantes para os alunos.

PREFEITURA DE PARATY
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GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO INFANTIL
SITUAÇÃO / QUADRO
 Contratação de recreadores e
inspetores por seis meses.

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS
 Descontinuidade do trabalho
pedagógico.

ENFRENTAMENTOS/ PROPOSTAS
 Concurso público para auxiliares de creche e
inspetores, ou contrato de, no mínimo, um ano
 (ao invés de ou, colocar e. também definir
número de contratos e concursos públicos
definindo a formação).

 Aumento da demanda no número de
alunos.

 Falta de espaços adequados e de
recursos humanos a essa demanda.

 Construção e adequação de espaços já
existentes, garantindo que sejam arejados e
ventilados.(indicar número de salas ou
construção de uma nova unidade)

 Número excessivo de alunos por sala;
 Falta de auxiliares na sala, de
inspetores e profissionais para a
manutenção das escolas.

 Dificuldades em desenvolver o
trabalho pedagógico.

 Não exceder o número de vinte alunos por sala.
 Contratação de auxiliares de sala, inspetores e
profissionais para manutenção das escolas
(colocar a formação).

 Banheiros inadequados.

 Dificuldades para desenvolver hábitos
de higiene e trabalhar a autonomia e
auto-estima dos alunos.

 Banheiros adequados que atendam a faixa etária
e as crianças com necessidades educacionais
especiais; (onde?)

 Inexistência (Zona Rural) e carência
(Zona Urbana) de brinquedos (parque).

 Comprometimento do
desenvolvimento corporal e cognitivo
da criança.

 Compra ou construção de brinquedos para a
área externa

 Mobiliário insuficiente e inadequado
para sala de aula e refeitório.

 Dificuldades para realizar atividades
pedagógicas comprometendo o
desenvolvimento e crescimento do
aluno.

 Compra de mobiliários adequadas para a sala de
aula e refeitórios,

 Material didático insuficiente;
 Necessidade de recursos tecnológicos
e de comunicação.
 Falta de material e para recreação.

 Dificuldades para o professor
desenvolver o planejamento e
atividades, limitando as possibilidades
de ocupação e desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.
 Comprometimento do
desenvolvimento corporal e cognitivo
da criança.
 Compromete o rendimento escolar.

 Ampliação dos itens dos materiais didáticos e
agilização das compras, adequando ao
planejamento.
 Instalação e compra de recursos tecnológicos e
de comunicação (TV, DVD, computador, som,
máquina fotográfica).

 Dificulta a segurança, identidade, autoestima.

 Definição da aquisição de uniforme.

 Precariedade na iluminação e
ventilação, rede elétrica, bebedouro.
 Falta de uniformes para os alunos.

 Inadequação do espaço físico às
crianças com necessidades
educacionais especiais.
 Falta de formação para professores e
funcionários de apoio.

Comprometimento da realização das
atividades, formação e desenvolvimento do
aluno.

 Instalação de ventiladores, luminárias,
bebedouros e manutenção.

 Adaptar o prédio às necessidades apresentadas;
 Formação continuada de professores e
funcionários de apoio.

GRUPO DE TRABALHO: ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAS ZONAS RURAIS E COSTEIRAS
SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

- Falta de critérios para definir números

de

alunos

nas

Deficiência

no

processo

ENFRENTAMENTOS/ PROPOSTAS

ensino - Estabelecer número de alunos atendidos

classes aprendizagem.

nas classes seriadas e multisseriadas, como

seriadas e multisseriadas.

também espaço físico proporcional ao
número de alunos. (identificar número de
alunos)

- Estabelecer contrato efetivo de uma
- Carência de profissionais para fazer - Unidades educacionais necessitando de

equipe de profissionais composta de

manutenção das unidades escolares.

reparos no reboco das paredes, na parte

pedreiro e ajudante, pintor, eletricista,

elétrica,

bombeiro hidráulico e carpinteiro.

hidráulica,

telhado,

pintura,

portas / janelas (fechaduras, trincos,

- Estabelecer verba (dotação) para a

vidros) e tratamento de água e esgoto.

manutenção das unidades escolares.

- Transporte marítimo não atende as - A ineficiência do transporte marítimo - Estabelecer contrato com cláusulas claras
necessidades

do

corpo

docente provoca

uma

desarticulação

na e objetivas, como também fiscalização,

equipe de orientação pedagógica e organização e funcionamento das escolas garantindo um serviço de qualidade. no
distribuição de merenda.

de costeiras.

que se referir ao transporte de alunos e
professores.

(pq

não

adquirir

o

transporte?)

-

Carência

de

educadores

e - No decorrer do ano letivo a falta de - Implantar no quadro de funcionários

funcionários de apoio para substituir profissionais para cobrir dispensa de vagas para educador e pessoal de apoio
profissionais que se ausentam por funcionários por motivos de licença e sem lotação para atender as urgências que
doenças, licença, e outros...

outros,

atrapalha

o

processo

ensino surgirem no decorrer do ano letivo. (acho

aprendizagem.

que isto não é possível legalmente)

- Falta de transporte para realização - O acompanhamento, a visita e a - Efetuar compra de transporte para
de

visitas,

orientação

acompanhamento
dos

e orientação

do

trabalhos desenvolvido

desenvolvidos nas instituições de limitado

devido

trabalho

pedagógico viabilizar

o

nas escolas é muito orientação
à

insuficiência

de educacionais.

acesso

das

pedagógica

equipes
às

de

unidades

ensino;

transporte.

- Insuficiência de energia elétrica - A falta de manutenção das placas solares - Garantir manutenção periódica das placas
nas escolas de costeiras.

provoca a

insuficiência de energia solares e investir na capacitação de pessoas

elétrica impedindo o uso de equipamentos das localidades para a manutenção das
para viabilizar um ensino globalizado, o mesmas.
armazenamento de alimentos perecíveis e
a garantia de uma qualidade de vida
melhor à alunos e professores.

-

Carência

tecnológicos.

de

equipamentos - A carência dos equipamentos tecnológicos - Estruturar as unidades escolares com
limita o

com equipamentos tecnológicos como projetor

desenvolvimento

de

um

trabalho de slides, computador com internet e impressora,

pedagógico dinâmico, instigante, lúdico, aparelho de som, TV, DVD, mimeógrafo, etc.
reflexivo contextualizado, globalizado.

- Falta de recursos pedagógicos: - Falta de recursos pedagógicos: jogos - Equipar as unidades de ensino com
jogos

educativos,

mapas,

atlas educativos, mapas, atlas geográficos, atlas recursos pedagógicos necessários à oferta

geográficos, atlas do corpo humano, do
etc.

corpo

humano,

desenvolvimento

etc.

de

um

prejudica
ensino

o de uma educação de qualidade.
de

qualidade.

- Ausência de livros paradidáticos

- A carência de livros paradidáticos - Equipar as unidades de ensino com
distancia

alunos

letramento.

e

professores

do acervo

literário

paradidáticos

recomendáveis para o segmento.

- Carência de material didático de - A carência de material didático de uso e - Estruturar as escolas com material
uso e permanente.

permanente impede o desenvolvimento de didático permanente e disponibilizar cota
muitas ações pedagógicas necessárias a um de material didático de uso.
ensino de qualidade.

- Inexistência de sede para o - A inexistência de uma sede para as - Criar uma sede (espaço) para as escolas
Departamento das escolas rurais escolas rurais dificulta a realização

de rurais com sala de convenção, recursos

com sala de convenção, recursos encontros com educadores, pais e outros didáticos e instrumentos tecnológicos (TV,
didáticos
tecnológicos.

e

instrumentos para estudos, discussões e construção da DVD, aparelho de som, computadores,
proposta pedagógica.

impressora, data-show etc.

- Inexistência de equipe de saúde - A falta de uma equipe de saúde impede o educacional.

Estruturar

diagnóstico e o tratamento de problemas de educacional

uma
para

equipe
atender

de

saúde
alunos,

saúde que interferem no processo ensino professores e pessoal de apoio. (colocar as
aprendizagem de muitos educandos.

formações e número de profissionais)

Com o objetivo central de discutir e buscar soluções para uma educação de excelência em nosso município, observamos e
levantamos que o ensino de qualidade envolve muitas variáveis:


Organização inovadora, aberta, dinâmica.



Projeto pedagógico participativo.



Docentes bem preparados intelectualmente, emocionalmente e eticamente.



Bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais.



Relação efetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, acompanhá-los, orientá-los.



Infra-estrutura adequada, atualizada, confortável.



Tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas.

Sabendo que a Zona Rural tem 1676 alunos no 1º segmento do ensino básico e mais uns 175 alunos de Educação infantil
totalizando 1851 alunos espalhados por diversas localidades do município, compreendemos que se faz necessário oferecer recursos,
como também espaço (sede) semelhantes a infra-estrutura dada as escolas com número equivalentes de alunos (Escola Municipal de
Ensino Fundamental Parque da Mangueira e Escola Municipal de Ensino Fundamental Pequenina Calixto).

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.
Esses são os caminhos. São esses os ideais que alimentam nossa proposta de Estruturação da Educação nas Zonas Rurais e Costeiras.

PREFEITURA DE PARATY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO DE TRABALHO: Gestão e qualidade da educação
SITUAÇÃO / QUADRO

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS

1- Mudança, a cada gestão política, Descontinuidade das ações
do quadro de técnicos e pedagogos desenvolvidas a cada governo por
da SME
falta de política educacional definida
e de registro e avaliação das
ações/projetos desenvolvidos.

2- Contratação constante de
professores, gerando alta
rotatividade de profissionais na
escola, principalmente nas classes
de alfabetização.

Processo de atribuição de aulas e
turmas, desenvolvido pela SME, que
destina os anos iniciais do Ensino
Fundamental aos professores
contratados.

ENFRENTAMENTOS/
PROPOSTAS
Concurso público para
preenchimento de todos os cargos
vagos (com acompanhamento de
uma comissão interna da SME) e
definição da equipe pedagógica e
técnica e das áreas estratégicas da
educação dentro da SME. (indicar o
déficit)
Preenchimento dos cargos vagos por
concurso público; definição de
critério pedagógico p/ atribuição de
classes e aulas efetuadas na própria
escola, priorizando o atendimento
aos anos iniciais do Ens.
Fundamental por professores
efetivos da escola; processo de

3- Falta de critérios objetivos na
indicação de gestores da educação;
uso de indicação político-partidária
para escolha de gestores de escolas.

remoção das escolas somente a cada
dois anos; contratos de no mínimo.
dois anos; cursos e capacitação em
alfabetização.
Eleição para equipe diretiva das
unidades escolares com
estabelecimento de critérios para
eleitores e candidatos; formação
continuada como parte integrante da
jornada dos gestores de escola.

Escassez de profissionais
qualificados, cientes das
especificidades das comunidades,
envolvidos e comprometidos com os
caminhos de uma escola pública de
qualidade, compreendida aqui como
“o melhor que uma comunidade
escolar pode conseguir frente às
condições que possui, tendo em
vista os objetivos de servir a
população naquilo que é especifico
da educação: formação e instrução”.
4- Descontinuidade das ações e Interrupção das ações educativas Estruturação das ações da SME
projetos da SME ao término de cada planejadas e com necessidade de assentadas em uma política
mandato político.
continuidade através da SME
educacional definida em projeto de
governo, referendada pelos
profissionais da Educação.
5- Educação básica com indicadores Ausência
de
uma
política Organização e desenvolvimento de
de baixa qualidade.
educacional comprometida com a um conjunto de princípios
qualidade da educação básica, que orientadores de uma proposta de
de fato tenha reflexos na qualidade avaliação institucional contemplando
dos trabalhos desenvolvidos nas três níveis simultâneos: construção
unidades escolares.
da avaliação ao nível de sala de aula
(ensino-aprendizagem); construção
da avaliação ao nível institucional

(Escola); construção da avaliação do
sistema ou do conjunto da
rede(SME); elaboração do Plano de
Cargos e Salários que contemple a
opção de ampliação de horas
semanais de trabalho sem implicar
em dobra no 1º segmento;
possibilitar a ampliação do tempo de
permanência dos alunos na escola
com oficinas e trabalhos
transdisciplinares (artes, reforço
escolar, educação patrimonial, Ed.
Ambiental;
parceria com entidades, instituições
e universidades para capacitação
dos educadores em elaboração de
projetos e na formação continuada.
6- Reduzido números de projetos
políticos pedagógicos construídos e
implementados nas escolas
municipais.

Pouco envolvimento e conhecimento
dos profissionais em relação à
legislação escolar, à importância da
elaboração do Projeto Político
Pedagógico e sobre a comunidade
na qual atuam.

Elaboração e implementação do
Projeto Político Pedagógico PPP - em todas as unidades
educacionais do município, em
cumprimento a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN)
n º9394/96 (artigo 12, incisos I e
VII; artigo 13, inciso I, artigo 14 e
15) 11.274/06 (altera o Ens. Fund. 9
anos) e em respeito aos princípios do

pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, garantindo-se a
participação da comunidade escolar;
A SME através, do departamento
pedagógico, deve assessorar e
garantir a construção dos PPPs nas
escolas.
7- Desconhecimento da população e
dos profissionais da educação quanto
aos recursos destinados à educação
no município.

Falta de participação dos
profissionais da educação e da
sociedade quanto ao destino das
verbas destinadas à SME; pouca
visibilidade na prestação de contas
destes recursos

8- Ausência de perspectiva na
continuidade dos estudos de alunos
das zonas rural e costeira.

Inexistência de segundo segmento
nas comunidades rurais e costeiras.

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.
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.(indicar a localidade)

9- Falta de envolvimento dos
familiares ou responsáveis pelos
alunos e da sociedade de modo geral
com as questões ligadas ao processo
educativo.
10- Falta de representatividade e de
ações que levem em consideração a
participação dos profissionais da
educação, de familiares dos alunos,
da sociedade de modo geral na
educação municipal.

Dificuldade dos educadores em
dividir e compartilhar
responsabilidades e decisões
relativas aos avanços do aluno e da
escola.
Fragilidade da política municipal de
educação: ausência de espaços
legítimos de discussão e falta de
definição de uma proposta filosófica
e educacional.

Implementação de políticas e
programas de aproximação da
comunidade externa (familiares e
responsáveis) junto as unidades
escolares.
Criação de um Fórum de Educação
onde a sociedade participe
ativamente das decisões relativas a
Educação e do Plano Diretor para
essa área; implementação dos
conselhos escolares e dos conselhos
das e escolas, entidades de natureza
consultiva, deliberativa, mobilizadora
e supervisora das atividades
pedagógicas, administrativas e
financeiras; restaurar o Conselho
Municipal de Educação com base na
real representatividade 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;

11- Cada unidade escolar trabalha
uma linha pedagógica diferente ou
não tem uma linha definida.

Fragilidade da SME em definir sua
proposta filosófica e educacional
difundindo-a na rede municipal de
ensino.

12- Recessos não planejados,
concedidos pela Prefeitura Municipal.

Os 200 dias letivos não são
garantidos de fato aos alunos.

13- Falta de organização da SME
para atendimento da demanda
escolar.

Dificuldades na comunicação, na
resolução de problemas, no
planejamento e no atendimento das
diferentes demandas da escola
pública do município.

14- Falta de solução para os pedidos
de consertos de aparelhos e
equipamentos das escolas e na infra
estrutura.

Falta de retorno da SME, por escrito,
às solicitações enviadas pelas
escolas relativas à necessidade de
manutenção/conservação do
patrimônio escolar.

definição e construção coletiva da
política municipal de educação com
participação de todos os envolvidos.
Definição, elaboração, divulgação ,
pela SME, das diretrizes e
concepções Filosóficas, Sociológicas,
Antropológicas, Psicológicas e
Pedagógicas para a rede municipal,
como documento orientador.
Garantir a carga horária dos alunos
conforme calendário aprovado e
homologado anualmente.
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)
Instituição da comunicação por
ofícios e memorandos, como prática
de gerenciamento da demanda
escolar; garantia de que todo
memorando deva ser respondido
pelo setor a que foi dirigido em um

15- Desconhecimento da
comunidade sobre o patrimônio
cultural local; fracasso, desinteresse,
desvalorização e perda da identidade
local

Distanciamento entre a realidade da
cultura local, o contexto atual e o
currículo escolar; pouca valorização
daquele que detêm os saberes
tradicionais (patrimônio imaterial)

16- Baixo rendimento dos alunos, de Ausência de políticas públicas para o
todos os segmentos, em produção e incentivo à leitura e às bibliotecas
interpretação de textos
públicas; superlotação de alunos nas
turmas; poucas crianças com acesso
TALVEZ FIQUE MELHOR NO EIXO DE à Educação Infantil (OBS: eu não
DEMOCRATIZAÇÃO
DO
ACESSO, diria poucas e sim que “ainda há
PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR registros de crianças sem acesso à

prazo de 3 dias úteis;
implementação do Patrimoniamento
dos bens da escola, anualmente, em
conjunto com o setor de patrimônio
da Prefeitura Municipal; estudos para
implantação de autonomia financeira
nas unidades.
Reformular o currículo, introduzindo
disciplinas de acordo com a realidade
da comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas; delegar o
ensino das manifestações culturais à
pessoas da localidade; aplicar a lei
de obrigatoriedade da disciplina
Educação Patrimonial; implantar
como política municipal os títulos de
notório saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que possam
ser remunerados e façam parte da
rede escolar municipal, garantindo a
transmissão de seus conhecimentos
às gerações futuras.
Criar o Plano Municipal do Livro de
Leitura; ampliar e fortalecer a
Biblioteca Municipal; fomentar e
potencializar bibliotecas públicas e
comunitárias que já existem;
implantar bibliotecas em escolas e
instituições; implementação da

educação”)

Equipe:
Beth - espiamare@gmail.com
Eliane - elianelino@ymail.com
Flora - floramariafp@hotmail.com
Ieda – ieda.cezaroni@gmail.com
Indalécia - aindalecia@gmail.com
Nena – nenagama@paraty.com
Nina - angelnina123@yahoo.com.br

Educação Infantil em todas as
escolas rurais /costeiras (onde)

I Conferência de Educação de Paraty
Propostas do grupo de trabalho
Valorização e Formação Profissional
Eixo: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
SITUAÇÁO/QUADRO




Ausência de política de valorização
profissional aos servidores públicos
municipais;
Descontinuidade dos profissionais nas
equipes
Técnico-pedagógicas
nas
unidades e dos professores;
Ensino Multisseriado.

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS






ENFRENTAMENTOS/PROPOSTAS

Funcionários desmotivados com os
baixos salários mesmo em funções
estratégicas,
como
o
são
os
profissionais de educação;
Não valorização dos profissionais que
se mantém em atualização e
desenvolvendo projetos na escola
Falta de preparo do professor para
lidar com essa situação específica no
dia-a-dia
Trabalho não consegue eficiência na
busca pelo desenvolvimento das
capacidades do aluno.








Discussão, construção/atualização e
implementação do PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS com a participação de todos os
segmentos dos trabalhadores municipais.
Atualização do Estatuto do Magistério
Municipal;
Incentivo aos profissionais através de
avaliação de desempenho de acordo com
seus progressos;
Concurso
para
Equipe
TécnicoPedagógica;
Ampliação dos Polos, reorganização das
necessidades nas escolas que ainda
trabalham com essa modalidade..



Falta de Avaliação dos profissionais
da Educação;



Os profissionais da educação não são
avaliados por seu desempenho
profissional, deixando de contar com
análise e reflexão continuada de sua
atuação profissional pela equipe de
trabalho, tornando-se indivíduo sem
parâmetro e referência.



Definição
e
implementação
de
instrumento de avaliação para os
profissionais, visando melhoria na
qualidade da educação ofertada nas
unidades educacionais do município



Os
anos
iniciais
do
ensino
fundamental são atribuídos, em sua
maioria, aos professores iniciantes ou
com contrato temporário (01 ano)



Alunos chegam ao final das séries
iniciais do ensino fundamental sem
saber ler e escrever, ou seja, sem
desenvolvimento das competências
básicas de leitura e escrita;
Descontinuidade de trabalho;
Desvalorização do trabalho realizado
nas séries iniciais.



Implementação de política educacional
clara para atribuição das classes nas
escolas pela SME,
Elaboração do PPP de cada unidade,
visando a garantia da qualidade do
atendimento
e
trabalho
com
as
especificidades das séries iniciais no
município.
Garantia de Formação continuada através








da SME, principalmente aos professores
de educação básica.

Ausência de formação continuada em
serviço para os profissionais da
educação;



Profissionais
atuando
sem
consonância pedagógica nas unidades
da rede municipal, ausência de
identidade
profissional
e
direcionamento.





Falta de garantia
continuada à todos

formação



Dificuldade para alguns profissionais
em conciliar horários e curso
desejados, levando em conta a
jornada de trabalho e os horários do
sistema de transporte local.



Organização e desenvolvimento de
cursos
de
formação
on-line
e
semipresenciais em consonância com a
demanda e linha filosófica da SME



Necessidade de Inclusão Digital e
aprofundamento dos conhecimentos
da TICs (Tecnologias da Informação e
da Comunicação)



Muitos profissionais da educação não
possuem acesso, não sabem utilizar
ou apresentam dificuldade no uso em
sala de aula das TICs



Organização e desenvolvimento de
cursos de formação sobre as TICs,
dinamização e melhoria dos laboratórios
de informática existentes em algumas
escolas para atendimentos dos alunos, da
comunidade e da formação dos
profissionais das escolas



Funcionários analfabetos
alfabetização precária;

com



O município trabalha com muitos
profissionais
em
situação
de
analfabetismo
e
alfabetização
precária o que compromete, em
muitos casos, a qualidade do serviço
prestado à população na contramão
da valorização profissional pretendida
para os profissionais da educação;



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



O aluno do curso normal sente-se
despreparado diante das demandas da
escola.



Grade curricular (metodologia,
conteúdos, relações, etc.) não está
em consonância com as necessidades
da sociedade contemporânea.



Considerando que os futuros professores
atuarão em escolas do município, esta
deverá investir em complementação
curricular, oficinas e formação
continuada.
Criação de um programa de professor
assistente para estudantes de cursos que
habilitam na área de educação



de

ou





Definição de política educacional, meta
e linha filosófica por parte da SME.
Formação continuada para todos os
profissionais da educação, incluindo os
profissionais técnico-administrativos.



Profissionais doentes sem amparo e
atendimento específico as suas
necessidades (fonoaudiólogo,
psicólogo e ortopedista)



Criação de um programa de prevenção e
atendimento aos profissionais da
educação

Falta de sustentabilidade econômica
daqueles que detém os saberes
tradicionais (patrimônio imaterial).



Fragilização, desagregação e perda de
tradições e manifestações culturais.



Implantar como política municipal o
título de notório saber a mestres e griôs
(patrimônio vivo) para que possam ser
remunerados e façam parte da rede
escolar municipal, garantindo a
transmissão de seus conhecimentos às
gerações futuras.

Dispersão, falta de acessibilidade e
risco de perda irrecuperável do
patrimônio imaterial.



Ausência de informações
sistematizadas sobre os grupos,
pessoas e comunidades étnicas e
tradicionais do nosso município.



Organizar um Seminário Educação,
Cultura e Cidadania envolvendo
entidades, instituições e agentes
culturais do município;



Estabelecer como finalidade a reunião e
organização de informações já
existentes; criar uma rede de cultura e
iniciar o mapeamento sistemático das
diversas manifestações culturais;



Identificar necessidades e objetivos das
comunidades;



Buscar base de dados sobre a cultura
popular;



Oferecer a oportunidade de vivenciar
variadas manifestações culturais criando
um pacto entre entidades, instituições e
lideranças locais para a elaboração do
plano municipal de educação e a
reestruturação do conselho municipal de
educação.



Inexistência de um programa de
prevenção e atendimento aos
profissionais de educação









Ausência de políticas públicas para o
incentivo à leitura e às bibliotecas
públicas.
Ausência de profissionais na área de
biblioteca



Baixo rendimento escolar.



Criar o Plano Municipal do Livro e
Leitura;



As bibliotecas escolares de Paraty não
tem um bibliotecário responsável.



Ampliar e fortalecer a Biblioteca
Municipal;



Muitos professores não atuam na



Fomentar e potencializar bibliotecas









formação de leitores, pois não são
capacitados para isso.

Ausência de professores mediadores

Distanciamento entre a realidade da
cultura local e o currículo escolar.

Inexistência do segundo segmento nas
zonas rurais e oferta de atividades
culturais para a comunidade.

Inexistência, nos estabelecimentos de
ensino, de núcleos destinado às artes
(visuais, musicais, dança,etc.).



Implantar bibliotecas em escolas e
instituições;



Contratação de um bibliotecário para
cuidar das bibliotecas e assim facilitar o
acesso dos alunos, professores e
comunidade.



Capacitação de mediador de leitura para
os professores



Reformular o currículo com a introdução
de disciplinas de acordo com a realidade
da comunidade: pesca, artesanato,
manifestações artísticas;



Delegar o ensino das manifestações
culturais à pessoas da localidade;



Aplicar a lei de obrigatoriedade da
disciplina educação patrimonial;



Repensar o formato e a estrutura das
escolas dentro das comunidades étnicas
e tradicionais;

Falta de perspectiva de continuidade
nos estudos, cerceamento das
potencialidades humanas e falta de
acesso à cultura.



Implementar o segundo segmento de
forma itinerante;



Oferecer atividades culturais para a
comunidade: coral, teatro, cineclube,
dança, arte, etc.

Alunos e educadores pouco sensíveis
as variadas formas de expressão e
cultura e desmotivados para o
aprendizado oferecido pelo ensino
tradicional.



Criação de núcleos artísticos optativos de acordo ao interesse e aptidão dos
estudante -; oficinas: de comunicação,
de história da arte e artes plásticas,
dentre outras.



Desconhecimento da comunidade
sobre o patrimônio cultural local;



Fracasso, desinteresse,
desvalorização e perda da identidade
local;





públicas e comunitárias que já existem;
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSIDERAÇÕES
Por ocasião da abertura dos trabalhos do Plano Municipal de Educação
de Paraty, no dia 20 se agosto corrente, no auditório da Casa da Cultura de
Paraty, ocorreram-me algumas considerações que gostaria de ter exposto
naquela ocasião, pois as considero pertinentes ao assunto. Mas, não me sendo
permitido expressar o que pensava, em razão da dinâmica da reunião, tomo a
liberdade de enviá-las à apreciação de Vossas Senhorias.
Por oportuno, que informar que não sou professor e nem o ensino
escolar é minha área de ação, porém, antenado com o que acontece em Paraty,
permito-me apresentar itens que podem e devem gerar discussões na
elaboração do plano, quais sejam:
 Apesar de constar da grade curricular, dizem, o ensino dos
conhecimentos locais, (história, cultura, folclore, saberes, etc.) na
verdade isto não acontece. Na década de 1940/50, o governo estadual
criou em Paraty as Escolas Típicas Rurais nas localidades de Tarituba,
Ponte Branca, Corisco, Praia do Sono, etc. Estas escolas tinham por
meta não só o ensino das letras e das ciências, mas também as técnicas
de lavoura e pesca, próprias das localidades, com a finalidade de manter
o jovem em sua comunidade. Os professores eram preparados para estas
escolas na cidade de Cantagalo. Como sempre, findo o governo, cessou
este trabalho, voltando a escola a ser igual a todas.
 No âmbito da Animação Cultural – nada tenho contra o ensino da
capoeira, dos cursos de teatro, etc., mas onde fica o ensinamento da
“animação caiçara”, ou sejam as nossas danças tradicionais? O
Professor Luiz Rebelo, de saudosa memória, foi o último a dedicar-se
ao ensino de nossas danças aos seus alunos, desde os primeiros anos
escolares. Era comum ver as crianças, orientadas por ele a dançar
ciranda no Largo do Rosário. Hoje não mais se ensina isto nas escolas,
o que teria que ser feito, sob o risco de que as próximas gerações dela
nada saibam.
 As oficinas, muita vezes realizadas nas escolas ensinam artes marciais,
como capoeira, judô, caratê, etc. Ora, de que isto servirá ao aluno na sua
vida futura? Será ele um lutador profissional, dela tirando seu sustento?
Não creio? Não seria melhor, ou ideal, que se lhes ensinasse o
artesanato local, como cestaria, feitura de barcos de caxeta e outros
mais, que de imediato permitiria que ganhassem algum dinheiro com
sua venda, o que se traduz hoje em emprego e renda.Conheço muitas
mulheres que criaram seus filhos e construíram casa com os recursos









auferidos na confecção e venda de colcha de retalhos, sem ter que se
empregar em pousadas, casas particulares, etc.
A Educação Patrimonial não tem que ser entendida só e unicamente
como a preservação do patrimônio histórico existente e sim como o
conceito do que é meu (a minha bola) do que é nosso (a minha casa) do
que é de todos (a rua, o rio, a cidade e as matas). Sim porque sei que em
Paraty confunde-se sempre o conceito “Patrimônio” com a arquitetura
colonial existente e não é disso que trata a Educação Patrimonial. O
conceito é: assim como guardo e protejo o que é meu pessoal, em
família iremos guardar o que lhe é próprio, e todos os moradores da rua
irão proteger e manter o que é de todos, de uso comum, assim
extensivo aos logradouros púbicos, aos rios e matas. Até mesmo
incluindo cultura, costumes, tradições, etc.
Na reunião de abertura dos trabalhos em referência fomos informados
dos prêmios concedidos a escolas municipais no âmbito da leitura.
Ficamos muito felizes em saber da notícia, mas nos perguntamos: São
somente leitura pessoal, particular, silenciosa ou leitura em voz alta,
dentro das salas de aula? E esta pergunta se impõe quando ouvimos
leitura de professores e alunos em tom monocórdio, verdadeiro
cantochão, gregoriano, sem virgula, interrogação ou exclamação. Não
pretendemos formar oradores, mas sim leitores que transmitam o que
lêem, com entonação, sentimento, próprio de que escreveu. A leitura em
voz alta irá preparar o aluno para se expressar bem e convenientemente
nas situações que encontrará pela vida afora.
É imprescindível que a comunidade se aproprie do prédio escolar para
as suas atividades comunitárias. Só assim irá compreender que a escola
não é um ente do governo e sim dela, por isto, apesar de ter um nome
oficial é sempre conhecida como escola do lugar, exemplo: da Tarituba,
da Cajaíba, da Trindade, etc. O prédio escolar serviria para reunião da
comunidade, para oficinas de artesanato, danças, etc., quando não
utilizado como unidade de ensino: à noite, nos finais de semana e férias.
Por fim, mas não menos importante. Há muito discordo da
denominação “Secretaria de Educação”. Isto porque: Educar é
conduzir, guiar, orientar ( do verbo ducere em latim) e Ensinar explicar
o signos, os sinais, as letras, os números ( do verbo insignare, do latim)
e hoje a escola na educa e sim ensina. O próprio sistema intitula-se
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, porque então
não cair na real e a partir de Paraty corrigir o erro que se perpetua nesta
denominação pelo medo de inovar.
Paraty, 23 de agosto de 2010
Diuner Mello

APONTAMENTOS PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

327

II Conferência Municipal de Educação
A I Conferência de Educação no município de Paraty realizou-se entre os dias 24
e 25 de junho, promovendo discussões acerca da educação em âmbito municipal, tendo
em vista o documento-base proposto pela CONAE: Construindo o Sistema Nacional
Articulado de Educação. A Conferência municipal representou a organização e o
fortalecimento da participação da comunidade no debate da educação municipal.
Mantendo esse debate, a comunidade paratiense, envolvendo a Secretaria Municipal de
Educação, as instituições de ensino, as entidades e associações civis e a representação
do Legislativo, esteve reunida para discutir a realização da II Conferência Municipal de
Educação, que terá como objetivo a apreciação de um Plano Municipal de Educação,
apontando as metas e desafios a serem enfrentados. Isto somente será possível com a
ampliação do debate, com a clareza de que somente com a participação da comunidade,
das entidades e associações municipais, pais, professores e conselho municipal de
educação para a elaboração do Plano.
A indicação da gestão democrática ― presente na transparência das ações do
poder público local conjugada à participação popular na elaboração de políticas públicas
―, explicitada na I Conferência, está presente na própria organização da II Conferência.
A comissão organizadora, que inicia agora seus trabalhos, contempla a representação do
poder público local, de instituições de ensino, entidades e associações civis e poder
legislativo, materializando o desejo de todos quanto à participação ampla no
planejamento do sistema educativo municipal. Com a participação dos diversos setores,
entre eles o Conselho Municipal de Educação, os espaços democráticos são fortalecidos
e os canais para a formulação de políticas públicas, desde a sua organização, abrigam a
articulação entre poder público e sociedade civil.
À comissão organizadora cabe um grande desafio: manter e ampliar a
participação alcançada na I Conferência, buscando com um plano de trabalho, as
estratégias para que a população, a partir de dados, defina as metas a serem alcançadas.
Temos como apoio organizativo o documento-base “Documento norteador para
elaboração de Plano Municipal de Educação”, elaborado pela Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação em 2005. Segundo esse documento:
“O caminho a ser trilhado, no decorrer da elaboração e organização dos capítulos da
estrutura temática, pode ser composto pelos seguintes elementos: diagnóstico, diretrizes,
objetivos e metas.

1

- Diagnóstico – contextualização objetiva e precisa dos problemas da educação, com
base em estudos existentes e em dados de órgãos oficiais como Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, de modo a garantir uma visão exata da realidade
educacional.
- Diretrizes – com base na realidade local e no PNE, estabelecer as diretrizes políticopedagógicas para a ação educacional, elegendo e priorizando-as.
- Objetivos e Metas – deve tomar um caráter particularizado cada município para definir
claramente o que quer, explicitando as quantidades precisas, em um determinado espaço
temporal. É importante ter presente que, numa linha de colaboração com os entes
federados, há necessidade de serem incluídas novas ações como forma e/ou condição
para o alcance dos objetivos e metas.
Durante a execução do plano para o alcance das metas, faz-se necessário que, em cada
exercício, sejam dimensionados e disponibilizados os recursos imprescindíveis a cada
meta”. p.29-30.
Ainda neste documento, temos as seguintes indicações:
“Antes de apresentar uma síntese de procedimentos para a elaboração do plano, cabe
ressaltar a importância da Secretaria de Educação, definir e estabelecer alguns conceitos
para a educação no âmbito do Município, tais como:
- Concepção de Educação Escolar;
- Concepção de Escola;
- Concepção de Educador;
- Concepção de Política Educacional;
- Concepção de Rede de Ensino;
- Concepção de Conselho Municipal de Educação, entre outras.
Incorporando essas concepções, cabe ainda uma ressalva esclarecedora sobre o que seja
um plano no sentido lato.
Um Plano de Educação é composto por um conjunto de estratégias por meio do qual o
Poder Público responde às demandas educacionais da sociedade, por meio de um
diagnóstico científico, de uma escolha democrática de metas, ações e de recursos que
garantam a consecução dos objetivos. No início de cada mandato, o prefeito tem o dever
de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas para a rede municipal de ensino nos
próximos quatro anos: esse seria o seu plano de governo, que durante a campanha
eleitoral havia sido apresentado sob a forma de plataforma de trabalho para a sua gestão.
2

Ora, esse conjunto não representa a essência de um plano de educação que deve ser
entendido e concebido dentro do seguinte conceito:
- “O Plano Municipal de Educação não é um plano de governo para a educação do
Município, nem um plano de Estado para a rede municipal de ensino. Ele é um plano de
estado para toda a educação no âmbito Municipal e,
- “ter uma duração ampla que transcenda pelo menos dois mandatos de uma gestão
administrativa e deve abarcar não somente os órgãos e as escolas da rede municipal,
mas toda a educação escolar no Município e a educação do Município” (Monlevade,
2003, p. 43).
- Ao ser elaborado, o Plano Municipal de Educação deve estar direcionado para refletir
a educação no Município como um instrumento organizador da vontade coletiva da
sociedade civil. Suas bases construtivas podem ser conduzidas em três etapas e passos
conseqüentes:
10.1 – Primeira etapa – A elaboração do Plano Municipal de Educação
10.2 – Segunda etapa – A implementação do Plano Municipal de Educação
10.3 – Terceira etapa ― Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de
Educação”. p.76-79.
Para a elaboração do Plano, que deverá ser apresentado na II Conferência, o
documento indica algumas sugestões de mobilização.
Tendo em vista as indicações do documento-base, propomos como plano de
trabalho inicial para esta comissão organizadora:
1ª fase: Coleta de dados. O documento-base apresenta tabelas e gráficos que podem ser
completados a partir de informações disponibilizadas pelo Censo Escolar e IBGE,
porém elaboramos outro documento complementar que acrescenta dados não
contemplados. Todas as unidades escolares, públicas e privadas, municipais e estaduais,
demais secretarias municipais, entidades e associações, Câmara Municipal, Ministério
Público, conselhos municipais e outros, deverão receber uma cópia do PME juntamente
com um documento-informativo quanto à mobilização para a preparação do plano e que
também contemple as concepções (educação, escola, educador...) acima mencionadas.
As unidades deverão ser informadas quanto à coleta de dados que irá ser realizada.
Os dados parciais, de acordo com o cronograma, poderão ser divulgados durante o
encontrão de Outubro. Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com a colaboração da comissão organizadora e professores
da rede municipal.
3

2ª fase: Mobilização popular. Comunicar a população, por meio de rádio, jornal e outras
mídias, quanto à elaboração do Plano Municipal de Educação e das reuniões em regiões
(nas escolas) para participação da população. O anexo 6 poderá nortear essa discussão.
Responsável: Comissão organizadora.
3ª fase: Elaboração do Plano Municipal de Educação. A partir das tabelas geradas pelo
diagnóstico, do registro das reuniões (2ª fase) e das tabelas preenchidas na I
Conferência, elaborar o Plano Municipal de Educação (anexos: 1, 2 e 3) e submeter à
apreciação na II Conferência. Responsável: Comissão organizadora.

ANEXO:
Sugestão de instrumento para complementar coleta de dados:
Questionário – Estrutura das instituições de ensino municipais/Paraty
1. Identificação
1.1. Unidade de ensino:
1.2. Localização:
1.3. Responsável:
2. Docentes, funcionários, alunos e comunidade
2.1. Como a unidade está organizada (Exemplo: possui coordenação, direção). A
unidade possui “Conselho de pais” e/ou “Associação de pais e alunos” e/ou “Grêmio
estudantil”?
2.2. Número de professores:
2.2.1. Especificar escolaridade, situação funcional e jornada de trabalho:

2.3. Número de funcionários:
2.3.1. Especificar escolaridade, situação funcional e jornada de trabalho:
2.4. Número de alunos:
2.4.1. Alunos que moram na região da unidade escolar:
2.4.2. Alunos que utilizam o transporte escolar ou similar:
2.4.3. Alunos que se descolam por trilhas até a unidade:
2.4.3.1. Tempo médio de deslocamento:
2.4.3.2. (

) Transporte escolar

(

) Trilhas e similares

4

2.4.4. Descreva a rotina (incluindo horários de entrada e saída de alunos, intervalo) da
unidade:
3. Estrutura
3.1. Número de salas:
3.1.1. Condições das salas:
3.1.1.1. ( ) suficientes ( ) não atendem a demanda
3.1.1.2. ( ) ótima ( ) boa ( ) não adequada ( ) péssima
3.1.2. Condições do mobiliário:
3.1.2. ( ) suficientes ( ) não atendem a demanda
3.2.2.2. ( ) ótima ( ) boa ( ) não adequada ( ) péssima
3.1.3. Condições dos banheiros:
3.1.3.1 ( ) suficientes

( ) não atendem a demanda

( ) adaptados

3.1.3.2. ( ) ótima ( ) boa ( ) não adequada ( ) péssima
3.2. Possui secretaria:
3.3. Possui biblioteca:
3.3.1. Como o acervo é mantido? Há algum funcionário responsável?
3.4. Possui refeitório:
3.5. Possui espaço para atividades extra-classe:
3.6. Possui salas específicas (qual):
3.7. A unidade é atendida por transporte escolar?
3.8. Possui computadores (quantifique):
3.9. Televisão e outros aparelhos (especifique e quantifique)
3.9. A unidade possui acesso à internet? Especifique:
4. Qual localidade próxima à escola possui acesso à internet?
5. A unidade possui atividades extras em horários alternativos? (como aulas de arte,
línguas, computação). Como é seu funcionamento?
5.1. A unidade desenvolve projeto de educação nutricional/alimentar? Como é seu
funcionamento?
5.2. A unidade desenvolve projeto de educação ambiental na escola? Como é seu
funcionamento?
5.3. A unidade desenvolve projeto de educação sobre patrimônio material e imaterial?
Como é seu funcionamento?

5

5.4. A unidade desenvolve algum projeto não contemplado neste questionário? Como é
seu funcionamento?
6. Há algum dado não contemplado por este questionário que você gostaria de informar?

6
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Plano Municipal de Educação

Sugestões obtidas no debate entre professores da E.M.E.F. Profª
Pequenina Calixto

Como material de preparação para os Encontros Regionais de discussão do PME, a
secretaria executiva do plano disponibilizou para as escolas o quadro dos GTs da I COMUED, o
documento final da I COMUED, o PEE e o PNE.
Com o material em mãos, os professores da E.M.E.F. Profª Pequenina Calixto
organizaram um debate e dele resultou um documento com sugestões para o PME de Paraty.
Seguem tais sugestões:
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL







Atuação mais efetiva dos pais na escola
Professor auxiliar mais qualificado de acordo com as necessidades especiais de cada
educando
Equipe especializada junto à coordenação (psicólogos, assistentes sociais, entre outros)
Atuação do conselho tutelar auxiliando o funcionamento da escola (reunião de pais,
decisões em relação aos alunos)
Atuação do Ministério Público nas escolas
Não haver participação dos pais em Conselho de Classe

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL














Salário diferenciado para os professores de alfabetização
Todos os cargos relativos à educação devem ser votados pela comunidade escolar
Rever e atualizar o Plano de Cargos e Salários (definir gratificações, licença especial,
regência, adição salarial referente aos cursos de especialização, pós-graduação,
mestrado e doutorado)
Não haver avaliação dos professores
Criar um laboratório de informática para atender a todos os professores em cursos on
line ou semi-presenciais de capacitação.
Cursos de como atuar e agir em ambiente escolar
Rever critérios de avaliação profissional para que eles sejam claros e impessoais
Transferir o item sobre saberes de cada pessoa para Secretaria de Cultura ou Promoção
Social
Montar biblioteca em cada EU com profissional especializado para atuar junto aos
alunos
Já existem políticas públicas referentes ao item sobre etnia
O item referente à sensibilidade cultural, com horários alternados
Acrescentar gratificação por insalubridade aos professores

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





Realizar uma pesquisa para definir os motivos da evasão no EJA
Criar e manter um laboratório de informática com pessoas qualificadas para o
atendimento de anseios dos alunos do EJA
Buscar parcerias com outras cidades que já implementaram o EJA a mais tempo,
aproveitando as experiências
O tempo das aulas deverá ser redefinido pois há muitos dias sem aula por conta do
calendário turístico da cidade

GESTÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO






Retirar a observação referente à mudança a cada gestão política com acompanhamento
de uma comissão interna da S.M.E.
Tirar o item 12
No item 11, tirar S.M.E. e colocar os conselhos escolares
Formar uma equipe especializada em alfabetização
Criar oficinas profissionalizantes para o segundo segmento

EDUCAÇÃO ESPECIAL






Consultar legalidade da redução de carga horária
Organizar salas de recursos específicas
Implantação de um setor na Secretaria de Saúde responsável pela saúde das crianças
Ampliar vagas de pedagogos visando a atuação nas UEs
PPP dever ser construído nas escolas de acordo com suas especificidades

CONTRIBUIÇÕES DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PARATY
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Sindicato dos Func:ionarios Public:os Munic:ipais de Paraty
Fundedo em 15.08.92 CNPJ n° 39.162.52410001-14

Paraty, 23 de setembro de 2010.

Oficio -17/2010
A
EQUIPE ORGANIZADORA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAC;AO (PME) 2010.

Conforme analise e discussao da categoria dos profissionaiS de edu~o sabre a
construyao do PME (Plano Municipal de Ed~o) apresentamos nossas reivindicay(ies e
propostas sobre 0 PME e outros temas ligados a edu~o municipal.
- A conduyao e organizayao do PME deveriam estar sendo elaborados por diversos setores
da sociedade civil devidamente representados, mas tendo principalmente a participayao do
CME (Conselho Municipal de Educayao) Conselho Tutelar e Conselho dos Direitos da
Crianya e Adolescente.
- A I COMUED (Conferemcia Municipal de Educayao) que foi realizada em junho12010
seguindo os princlpios democraticos que regem nosso paiS deveria ter a participayao maciya
dos profissionais de educayao devidamente dispensados de seus afazeres para debater os
temas propostos em varias oportunidades conforme foi realizado em varios municlpios ao
nossa redor. As discussoes deveriam avanyar incluindo para isso a continuidade
obrigatoriamente do grupo de trabalho que deveria tratar do financiamento da educayao que
e de suma importAncia para as demais discussoes.
- Os profissionais de Edu~o atraves da SME (Secretaria Municipal de Educayao)
deveriam ter acessa ao documento de elaborayao do Plano Estadual de Educayao (PEE)
disponibilizados em todas as escolas para poder analisar e que prop~r as metas para nosso
municipio.
- Na data de 20/0812010 foi realizada a abertura da oficial da construyao do PME Paraty-RJ,
Os profissionais ali presentes nso conseguiram ter conhecimento da equipe que devera
conduzir 0 processo e de que forma legalmente esta equipe esta investida. Se atraves de
portaria decreto ou outro instrumento oficial.

- Propomos a nome8l;:80 oflCial imediata de uma Comissao de Construyao do PME e de um
FORUM permanente e de ampla representatividade social. 0 forum nso tern como finalidade
unica a elaborayao do PME, mas, seu acompanhamento, sua avaliayao e uma permanente
atuayao como formulador de politicas para a educayao no Municipio. Oaf, a lei que 0 eria
precisa ter uma abrangencia e legitimidade polltica
prova de eventuais oposiy6es ou
movimentos comprometedores da eficacia de suas decisOes.
A primeira atividade da

a
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comissao ou do forum e uma leitura da Lei 10.172101 e do Plano Estadual de
demais documentos produzidos ate a presente data a respeito do PME.

Educa~ao

e

- Convoca~o oficial e imediata do Secretario de Fian~s e Planejamento para poder
apresentar os numeros relativos aos gastos com edu~o incluindo nestes os recursos
proprios e de transferencias dos ultimos cinco anos para podermos avaliar e planejar os
futuros projetos ligados a educa~o municipal. Disponibilizar urgentemente no site da PMP e
em informativo impresso entregue em todas as escolas, estas informa<;6es e demais
projetos da SME incluindo 0 andamento da constru~o do PME.
- Que se fa~ cumprir imediatamente a lei federal 11.738/2008 que institui 0 piso salarial
naciOnal em seu artigo 60 que obriga os Estados e Municfpios adequar seus Pianos de
Carreiras e Remunera~o do Magisterio ate 31/1212009. 0 projeto de PCC do Magisterio
assim como 0 Estatuto dos demais servidores esta arquivado desde 2006 e foi elaborado
pela categoria juntamente com 0 IBAM.
- Que seja cumprida a lei organica do municipio no que tange a gestae democratica das
escolas com elei~o direta e democratica dos diretores e demais membros do corpo
docente.
- Cria~o imediata de uma equipe multidisciplinar para atuar diretamente nas escolas com
os professores e alunos nos diversos problemas de aprendizagem incluindo nestes os
alunos especiais.
- Cria~o imediata de uma comissao de servidores efetivos que ira avaliar os projetos
propostos pela comunidade, ONGS e iniciativa privada no sentido de melhoria da ed~
no municipio . Esta Comissao sera a responsavel pela aprova~o e defini~o de recursos
conforme instrumento legal a ser construido.
- Const~o e formula~o do processo que ira definir os PPP da SME e das demais
unidades de ensino.
- Contrata~ao imediata de um Plano de saude para todos os servidores municipais
conforme outros municipios ja 0 fizeram.
- Conforme informa\iies no site da PMP 0 or~mento para 0 municipio . de :120 milhOes
para 2010, sendo destes 20 milhOes serao investidos em educa~o, Inve ti na
do profissional e no material para melhorar a educa~ao d ve ser prioridade im d
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EDUCA<;AO AFRO-BRASILEIRA E 0 PLANO MUNICIPAL DE EDUCA<;AO
1. Diagnostico

Desde 0 seculo XIX foi sendo construido urn processo de hegemonia cultural que influiu diretamente na
constrw;ao de urn imaginario social claramente negativo em relat;:ao a negros e indigenas. Em decorrencia
disto, no cotidiano das relac;:oes pessoais e nao na legisla<;ao, a cor da pele ou fen6tipo ate hoje, muitas
vezes, e urn obstaculo a impedir os nao-brancos de obter sucesso na escola ou alcanc;:ar postos de trabalho
de maior prestigio social (MULLER, 2006).
A Lei n° 11645/08 estii incluida na LDB e foi sancionada em marc;:o de 2008, atualizando a Lei nO
10639/03. Essa lei toma obrigat6rio, nos estabelecimentos de ensino publico e privado, alem do en sino da
Hist6ria e da cultura dos povos indigenas, 0 ensino sobre Hist6ria e Cultura Afro-brasileira, contemplando
o estudo da Hist6ria da Africa e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e 0
negro na formac;:ao da sociedade nacional, valorizando a participac;:ao do povo negro nas areas social,
economica, politica e cultural, pertinentes a Hist6ria do Brasil. A lei detennina ainda a inclusao no
calendiirio escolar do dia 20 de novembro como 0 Dia Nacional da Consciencia Negra. Essa lei e
resultante de anos de lutas e pressoes do Movimento Negro Brasileiro, por urna educac;:ao anti-racista. Os
debates que vern acontecendo para implementac;:ao dessa lei dao conta de que e preciso, antes de tudo,
reconhecer e combater todas as formas de racismo e preconceito presentes no contexto social brasileiro,
sublinhando ali, 0 cotidiano escolar.
A discriminac;:ao racial das pessoas negras permanece na sociedade brasileira, desde 0 periodo da
escravidao, ate os dias de hoje. E urn dos determinantes do destino social, economico, politico e cultural
dos afro-brasileiros.

o silenciamento sobre tais questoes tern impedido 0 trabalho de promot;:ao do potencial intelectual e
afetivo de milhares de descendentes do povo negro, herdeiros do preconceito hist6rico brasileiro. Inumeros
estudiosos das relac;oes etnicas nas escolas apontam 0 que esse conflito tern causado, ha seculos, nas
crianc;:as e jovens afro-brasileiros: auto-rejeic;ao, baixa auto-estima, sentimento de incapacidade pessoal,
rejeic;ao aos companheiros da mesma condic;ao, timidez, pouca ou nenhuma participac;:ao nas atividades
escolares, dificuldade de aprendizagem, recusa em ir para a escola, repetencia ou evasao escolar.
De modo geral, ao longo da hist6ria,

0

estigma das crianc;:as e jovens negros e negras na realidade

escolar nao se restringe ao modo como sao tratados por seus colegas e pelos profissionais da educac;ao.
Os materiais didatico-pedag6gicos, especialmente os liveos didaticos em geral, apresentam 0 negro em
situac;ao de subserviencia ou de desprestigio social. 0 que tern povoado 0 contingente educacional sao
referencias positivas aos valores culturais europeus e de povos brancos, em detrimento das culturas dos
negros e do continente africano, assim como das culturas dos demais povos e grupos presentes no pais.
Diante desse quadro percebemos que, apesar dos avanc;:os a nivel nacional obtidos nos ultimos anos,
ainda necessitamos da implementat;:ao de politicas em tomo de subsidios para 0 trabalho pedag6gico que
possam desembocar em processos te6rico-metodoI6gicos, que permitam enfrentar 0 grande desafio da
promoc;:ao da igualdade racial e consequentemente social atraves da educac;:ao neste municipio.
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Historicamente ocupado por grupos indigenas antes da chegada dos portugueses,
detentor de urna historiografia de grande valor cultural.

0

municipio de Paraty e

A maior parte dessa hist6ria esta fundamentalmente ligada aos povos negros e indigenas e posteriormente
aos cai<;aras. Ainda assim, ao analisarmos os caminhos que nos levam ao saber, ao entendimento dos
nossos antepassados e sua forma de vida, damo-nos conta que pouco ou quase nada dessa hist6ria e de
conhecimento daqueles (as) que iran nos espa<;os escolares, contribuir para a forma<;ao de nossos (as)
filhos (as).
Paraty ja acumula mais de 400 anos de hist6ria desde a chegada dos portugueses, passando por v.irios
ciclos economicos. E urna cidade marcada culturalmente par seus casarios e igrejas, e outros patrimonios
materiais e imateriais, onde vemos facilmente a presen<;:a da mao-de-obra dos escravizados provenientes
do Continente Africano.
Diante desses fatos nos perguntamos: 0 que aconteceu com a hist6ria desse povo? Par qual motivo nao
as encontramos nos livros didaticos? E os descendentes desses povos, onde estao como vivem e 0 que
fazem?
Perseguindo respostas para esses questionamentos, a comunidade do Quilombo do Campinho da
Independencia,herdeiros de urna hist6ria secular, vern desde 0 ano de 1998,buscando fazer a interlocu<;ao
com a Escola Municipal de sua comunidade, por meio de sua organiza<;:ao comunitaria (AMOQC) atraves
de a<;6es (Encontro da cultura Negra em sua XI edi<;ao) e projetos, (ponto de Cultura-2005-2010.
"Educando com Arte" -2007. e "Vivencias de saberes" (livro que registra a experiencia)-2008 )
fortalecendo com isso, sua base de arganiza<;ao,onde vern buscando manter seu di.ilogo com secretaria de
educa<;ao no sentido de ver implementada a Lei nO. 11645/08 que vira favorecer a comunidade escolar do
municipio como urn todo, e em especial as escolas localizadas em comunidades tradicionais,
quilombolas,indigenas e cai<;aras. Entendemos que este e urn passo importante para a constitui<;ao da
escola quilombola.
PONTO DE CULTURA MANDEL MARTINS

o Projeto Ponto de Cultura Manoel Martins, deu 0 norte na contribui<;ao da educa<;ao de crian<;:as,
adolescente e jovens do Quilombo do Campinho, desde 2005, contribuindo com a forma<;ao destes, no
resgate da cultura Afro Brasileira, e neste contexto 0 jongo, uma manifesta<;:ao de origem africana de
grande importiincia para 0 processo de organiza<;:ao e de luta durante 0 periodo colonial. Foi 0 jongo que,
nesse novo momento de organiza<;ao do povo negro, serviu de instrumento para a transmissao dos valores,
dos saberes e praticas tradicionais e que nos trouxe de volta a hist6ria oral, criando urn di.ilogo entre
crian<;as e os mais velhos, fortalecendo assim urna pratica educacional nao utilizada pela escola formal.
Atualmente e atraves do jongo que se articulam uma serie de projetos com as mais diversas entidades e
institui<;i5es publicas e privadas em prol da luta contra 0 racismo e pela valoriza<;ao das nossas tradi<;i5es.

E nesse contexto, que se percebe a necessidade urgente de enfrentar esses conflitos e que se deseja uma
educa<;ao verdadeiramente democratica e solidaria. Para tal, nao bastam a sensibilidade e a boa vontade
dos responsaveis diretos pela educa<;ao. As a<;6es estrategicas para a forma<;ao profissional de educadores
e gestares, bern como a prodw;:ao de conhecirnentos e recursos pedag6gicos, realizam urn trabalho em
favor de todos e cumprem a tarefa da promo<;ao da igualdade, do respeito e da toleriincia as diferen<;:as.
BR-IOl, Km 584, Quilombo Campinho da Independencia, 23.970-000, paraty. RJ
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2. Diretrizes
A implanta<;ao da Lei n° 11645/08, nas redes de ensino publico e privado do municipio de Paraty, em
conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa<;ao das Relac;:6es Emico-Raciais e
para 0 Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
A promo<;ao de parcerias intersetoriais e intercambios entre institui<;6es visam subsidiar 0 trabalho
educativo dos movimentos sociais e especialmente 0 trabalho docente, numa perspectiva transversal de
reconhecimento dos valores de matriz africana na diversidade cultural e emica local, regional e nacional.

o estimulo ao fortalecimento e a constru<;ao, de forma participativa, dos Projetos Politico-Pedagogicos
das escolas, deve ter como finalidade a erradica<;ao do racismo e a xenofobia, valorizando e promovendo
a<;6es multi e interculturais na educa<;ao e na sociedade.
o acesso, a permanencia e a terminalidade devem estar garantidos com a igualdade de oportunidades para
a popula<;ao afro-descendente na educa<;ao bftsica, em seus diversos niveis e modalidades de ensino, em
conformidade com a legisla<;ao.
o reconhecimento do protagonismo negro na memoria e na historia do municipiO e do pais deve superar
sua invisibilidade.
Ao implementar politicas afirmativas, de forma integrada com outros setores do municipio, deve-se
analisar sua repercussao na educac;:ao bftsica e para 0 segmento afro-descendente da sociedade paratiense.
A problematizac;:ao e proposi<;ao de ac;:6es para enfrentamento das desigualdades de generol ra<;a devem

estar presentes no contexto pro fissional dos educadores.
3. Objetivos/Metas

3.1. Instituir, atraves de parcerias com universidades, e outras instancias govemamentais (federais,
estaduais e municipais), e instancias nao governamentais em articula<;ao com as comunidades
quilornbolas, 0 ensino de historia da Africa e dos afro-descendentes no Brasil como obrigatorio nos cursos
de forma<;ao inicial e continuada de docentes e de outros agentes educadores, conforme a Lei n° 11645/08.
3.2. Estirnular a articula<;ao e parceria das escolas com diferentes setores da sociedade visando 0
enriquecimento das experiencias pedagogicas que envolvam a valoriza<;ao da historia e da cultura afrobrasileira em nivel local, regional e nacional, tendo como exemplo, a inclusao do estudo da participa<;ao
das comunidades quilombolas na historia do municipio de Paraty.
3.3. Criar instancias para articula<;ao, encontros, divulga<;ao de editais e program as que estimulem a
intera<;ao e parceria entre as escolas e os diferentes setores, grupos e instituic;:6es da sociedade, visando ao
fomento e enriquecimento das experiencias pedagogicas que envolvam a historia e a cultura afrobrasileira.
3.4. Garantir a inclusao da tematica de valorizac;:ao da historia e da cultura africana e afro-descendente no
Brasil, a1em do racismo na sociedade brasileira, nas propostas curriculares e projetos pedagogicos das
escolas do municipio de Paraty, incluindo a discussao e a sele<;ao dos conteudos bftsicos referentes a estas
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tematicas a serem trabalhadas em lOdos os anos de escolaridade da educac;ao basica de forma transversal a
todos os componentes curriculares.
3.5. Criar instancia (departamento,coordenac;ao ou programa) na secretaria municipal de educac;ao que
garanta de forma permanente a organizac;ao, 0 acompanhamento, a avaliac;ao e a socializac;ao das ac;oes
para a irnplementac;ao da Lei n° 11645/08, de forma articulada com as equipes tecnico-pedagagicas das
instituic;oes educativas das redes municipal, estadual, federal e particular do municipio de Paraty.
3.6. Viabilizar, em parceria com a COMPIR, debates intersetoriais a respeito das questoes que envolvam
a educac;ao afro-brasileira, enfatizando a participac;ao dos afro-descendentes do municipio de Paraty,
atraves da criac;ao/ fortalecimento de espac;os especificos para estas discussoes (faruns, encontros).
3.7. Fazer urn levantamento e anilise, anualmente, dos dados sobre 0 acesso, a permanencia e a
terminalidade da populac;ao afro-descendente nos diferentes niveis e modaIidades da educac;ao basica em
Paraty, a fim de subsidiar politicas pliblicas de promoc;ao da iguaIdade racial na sociedade.
3.8. Estimular e viabilizar a produc;ao e a aquisic;ao de recursos didaticos especificos (acervo
bibliografico, videogratico e iconogratico, entre outros) para subsidiar 0 trabalho docente numa
perspectiva transversal de valorizac;ao da memoria, da histaria e da diversidade cultural e etnica.
3.9. Promover estudos sobre a educac;ao nas comunidades tradicionais negras e articular as comunidades
quilombolas do municipiO, com as escolas do entomo, com a finalidade de criar e irnplementar
metodologias diferenciadas de trabalho docente dirigidas para 0 reconhecimento e valorizac;ao da
identidade, da cultura e da memoria quilombola, visando a elevac;ao da auto-estima desta populac;ao, em
especial suas crianc;as e jovens.
3.10. Promover em todas as escolas do municipio a construc;ao de projetos pedagagicos referentes a
cultura afro-brasileira com a parceria da comunidade local e de movimemos sociais e culturais em todas as
suas etapas, conforme as orientac;oes da LDBEN(Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional) n°
9394/96, e da resoluc;ao N°4 de 13 de julho de 2010, formando agentes multiplicadores para atuar
efetivamente na sociedade.
3.11. Promover estudo com a comunidade quilombola do Quilombo Campinho da independencia para a
irnplantac;ao de uma escola de educac;ao infantil diferenciada e especifica, em regime de cooperac;ao com a
Associac;ao de Moradores do Quilombo do Campinho-AMOQC, conforme preconiza a LDBEN(Lei de
Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional) n° 9394/96 e a resoluc;ao N°.4 de 13 de julho de 2010 .
3.12. Estabelecer normativas para que a implementac;ao do ensino fundamental pleno (do 1°. ao 9°. ano)
seja concluida na Escola MuniCipal do Campinho,em regime de colaborac;ao com a AMOQC, visando a
salvaguarda das crianc;as, articulando com todo contexto rural, etnico e tradicional, atendendo as
determinac;oes do Plano Nacional de Promoc;ao de Igualdade Racial-PLANAPIR, do Estatuto da Igualdade
Racial e a Resoluc;ao N° 4 de 13 de julho de 2010.
3.13. Disponibilizar recursos, mediante planejamento, para a realizac;ao do intercfunbio entre as
comunidades quilombolas e outros grupos culturais que trabalham com a questao africana, e as unidades
escolares do municipio atraves de visitas monitoradas pela comunidade quilombola, palestras e oficinas.
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3.14. Estimular e acolher a participac,:ao das comunidades quilombolas, dos Pontos de cultura, assim
como outros grupos que trabalham a temiitica da diversidade cultural e etnica, nas discussoes e elaborac,:oes
de propostas sobre a educac,:ao.
3.15. Garantir 0 assento no Conselho Municipal de Educac,:ao de entidades representativas do movimento
quilombola do municipio.
3.16. Viabilizar a inserc,:ao dos saberes e priiticas cotidianas de matriz african a nos curriculos escolares
atraves do intercfunbio com diferentes sujeitos sociais, assim como os e as gri6s de comunidades
quilombolas, que acumulam memoria e trabalho reconhecido neste setar.
3.17. Revisar e garantir a adequac,:ao de imagens e outros elementos culturais em materiais didiiticos,
como a inclusao de personagens negros em cartazes, cartilhas e outros materiais didiiticos produzidos.
3.18. Disponibilizar recursos necessiirios para a realizac,:ao de projetos pedagogicos para a promoc,:ao da
igualdade racial que contemplem oficinas, palestras e outras vivencias.
3.19. Incluir e divulgar nos calendiirios escolares as datas significativas da cultura afro-descendente.
3.20.Garantir a participac,:ao efetiva da Escola Municipal do Campinho e Escola Municipal do Quilombo
do Cabral no ENCON1RO DA CUL TURA NEGRA, que se realiza anualmente no Quilombo do
Campinho em comemorac,:ao ao Dia Nacional da Consciencia Negra, e consequentemente 0 recesso escolar
na segunda feira seguinte a realizac,:ao do evento.
3.21. Promover 0 levantamenta de memorias e matrizes africanas do cotidiano cultural
visando identificar, valorizar e divulgar os grupos tradicionais remanescentes do municipio.

paratiense

3.22. Valorizar e estimular 0 processo de afirmac,:ao de identidade do pro fissional de educac,:ao negro/afrodescendente, incluindo tais objetivos e seus desdobramentos nos espac,:os de discussao pedagogica
3.23. Garantir que, nos curriculos, a situac,:ao da mulher e da professora negra seja contemplada como
principio biisico e que esteja presente no projeto pedagogico, nas diferentes redes de conhecimentos,
buscando auxiliar no processo de construc,:ao de sua identidade.

* 0 prazo para a implantac;:ao dos objetivos/metas sera a partir da vigencia deste Plano.
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JUNHO 2002

F ÓR
UM DLIS - E DUCAÇÃO
ÓRUM
‘Educação no Município de Paraty’, foi o tema da reunião do Fórum
DLIS, realizada em 24 de maio no Parque Hotel Perequê, com participação
de representantes da Secretaria
Municipal de Educação, Conselho de
Educação, Cembra, Centro Educacional
Millenium, Comamp, Sebrae, além de
professores e lideranças comunitárias.
A reunião foi coordenada pelo agente
DLIS Luiz Armando França.
Os trabalhos foram iniciados pela
professora Carmem Menezes, fazendo
a leitura da idéia norteadora do Fórum
e dos textos ‘A Educação e o significado
da vida’ (de Krishnamurti, Folha do
Litoral 23, ‘Ex-ducere’(Folha do Litoral 24 e da metodologia de condução da
reunião.
Em seguida a secretária de Educação Eliane Thomé apresentou um
diagnóstico da Educação no município,
enfatizando que muito se fala do tema
pelos comitês e palcos da vida, porém
os profissonais ali presentes é que têm
a responsabilidade cotidiana com os
pés plantados nas escolas, dentro das
comunidades.
Eliane Thomé apresentou também
uma proposta objetivando a melhoria
de diversos itens do segmento, como:
a qualidade de ensino, a proposta
pedagógica, a formação continuada dos
professores, a questão da criança sem
escola, a merenda escolar; a construção
de novos prédios, bem como a reforma,
ampliação e manutenção dos existentes; o transporte – com algumas
ineficiências, principalmente, etc.
APRESENTOU AINDA GRÁFICOS DA REDE
DE EDUCAÇÃO: EM 1999; 4.351 ALUNOS,
2000, 4.340; 2001, 4.667; 2002, 4.725.
AINDA HÁ GRANDE DIFICULDADE DE VAGAS;
GRÁFICO DE PRODUTIVIDADE: APROVAÇÃO
EM 1999, 2000, 2001 CHEGOU A 77,3%
- BEM MAIOR QUE OS ANOS ANTERIORES, O
NÚMERO DE ALUNOS REPROVADOS FOI
MENOR. FOI DETECTADO QUE AUMENTOU O
NÚMERO DE ALUNOS EVADIDOS O QUE ESTÁ
SENDO COMBATIDO;
DE

2000:

NO GRÁFICO DO ANO
70,3% E 25%,

APROVADOS

REPROVADOS - TEVE UM AUMENTO DE ALUNOS
REPROVADOS E UMA DIMINUIÇÃO DE ALUNOS
APROVADOS; O PERCENTUAL DE EVADIDOS
FOI MENOR. ENTÃO DETECTOU-SE DE 1999
PARA

2001 QUE A
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EVASÃO ESCOLAR TEM

QUE SER COMBATIDA COM MAIS VIGOR.

Exposições
Diuner Mello falou sobre o tema
‘Educação e Instrução’. Informando
que sua área de trabalho era História e
não Educação, justificou sua participação comparando-se aos cantadores
de desafio, que propõem o mote para
o debate. Comentou o texto ‘Exducere’ (Educação) dizendo que era a
condução para fora e lembrou o termo
‘Instrução’, condução para dentro.
Continuou, afirmando que a escola
pode ser dividida em duas fases: na
primeira, o professor estava inserido e
morava na comunidade; na segunda,
mais recente, o que prevalece é o ensino, não a educação. Salientou a ausência dos pais em casa, que precisam
sair para garantir o sustento da família
que, em função disto, passaram a colocar os filhos mais cedo na escola, entre
os 04 ou 05 anos de idade.
Enfatizou uma experiência vivida
pelo município na década de 50, com
as escolas típicas rurais, nas quais os
professores, formados em Cantagalo,

tinham a função de trabalhar com a
cultura, o trabalho, a vivência locais,
onde ensinava o trabalho na terra, o
plantio de hortas comunitárias, a pesca.
Lamentou que tal projeto não vingou.
Citou outro exemplo bem recente nesta
linha, o CIEP que, hoje, transformouse em uma escola igual às outras, do
qual a comunidade só utiliza a quadra
de esportes.
Por fim, concluiu que o desafio da
educação hoje é tornar a escola um pólo
de educação e ensino, integrado à
comunidade. Observou que pode-se
seguir o exemplo do método das igrejas
com a criação das pastorais (saúde,
juventude, turismo, etc) para que as
escolas não sejam mais somente prédios
públicos em que o aluno entre, tenha
aula, o professor saia, feche as portas
e estas se fechem para a comunidade.
Alza Gama, falando sobre a Educação na Zona Rural, enumerou a quantidade de escolas (25) e de alunos
(1.638) em 2002, e que para entender
como estão estruturados, foi necessário
um diagnóstico de como é vista a educação na zona rural. Segundo ela foi
detectada uma necessidade de maior
aprofundamento teórico- “para que
possamos nortear ali uma proposta
pedagógica”; uma busca de identidade,
uma vez que as unidades educacionais
ainda trabalham em movimentos isolados, com cada comunidade trabalhando de forma diferenciada, de
acordo com a atuação do profissional
de educação.
Desta forma, concluiu que é necessário uma identidade única, com adaptações para cada local, com embasamento teórico, resgatando as famílias
para trabalharem juntos, e retomando
o sentido de a escola ser um espaço de
reflexões e de troca, aberto, democrático, com a participação dos pais. Por
fim disse que "é preciso incrementar
uma proposta educacional à luz da
realidade”.
José Maximiano criticou o
distanciamento que existe, especialmente entre o Cembra (escola estadual)
e a Secretaria Estadual de Educação,
devido à distância geográfica do município, o que dificulta o desenvolvimento
de trabalhos de mudanças nesta unidade. Para ele é muito mais fácil
trabalhar tais mudanças nas escolas
municipais, pois não passam por essa
realidade. Falou da criação de um teleposto, para aperfeiçoamento de professores e alunos em formação para o
magistério e salientou a liberação que
conseguiram para implantar outros
cursos de formação, como o Técnico
em Turismo (resgatado) e do empenho
na busca por outros cursos que se encaixem na realidade econômica do município.
Maximiano disse ainda que o
Cembra está buscando fechar parcerias
com o município, para mostrar às comunidades que a realidade ali mudou, e
não mais prevalece a filosofia de “depósito” de filhos, necessitando de maior
participação dos pais para um aperfeiçoamento da educação pública que
se pretende no segundo grau em Paraty.
Carlos Aberto (representante do
Centro Educacional Milênio), lembrou
que era a primeira vez que estava
participando do Fórum DLIS, comentando que essa escola foi fundada em
fevereiro de 2000, onde também funciona um curso técnico de Enferma-
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Nas fotos acima, da esquerda
para a direita: Luiz Armando,
Eliane Thomé, Diuner Mello,
Alza Gama, José Maximiano,
Carlos Alberto, Valdemir da
Conceição
gem, cujo objetivo é desenvolver
sempre uma proposta educacional, para
melhorar a Educação em Paraty, sendo
um dos fatores colocados como prioridade a conscientização dos pais sobre
o que a escola quer dos seus filhos, sobre a sua metodologia de trabalho, etc.
Disse que os alunos hoje são conhecedores dos seus direitos, mas não
cumprem com seus deveres, situações
que os educadores precisam cada vez
mais colocar para os pais e alunos, para
que utilizem esses requisitos e o
trabalho educacional consiga desenvolver-se e beneficiar a todos. Este trabalho, afirmou, faz parte de uma estratégia
discutida com representantes de outros
colégios particulares, como o Objetivo
o Plante, o Educandário Torres Pádua,
que também tinham representantes no
Fórum . Conclamou a presença dos pais
em qualquer processo educacional dos
filhos; falou do afastamento destes da
família ao estarem avançando no ensino
médio, momento em que muitos pais
têm a sensação da perda dos filhos.
Também pediu que o fórum fizesse
uma reflexão sobre o provérbio que diz:
“É melhor construir meninos do que
renascer homens”
O coordenador de Educação
Ambiental, professor Valdemir da
Conceição (Pipoca) Comentou sobre
o sentimento de família que existe na
equipe educacional; que a Coordenação
Ambiental foi criada em 1991; a realização da Semana da Árvore, Dia do
Índio, Dia Mundial do Meio Ambiente,
como trabalhos pontuais; e que estão
tentando tornar a educação ambiental
muldisciplinar. Falou também das
parcerias entre a Prefeitura e a Fundação SOS mata Atlântica para elaboração do Plano de Gestão Ambiental
da APA Cairuçu e da Reserva Ecológica
da Juatinga;
Falou ainda dos cursos de capacitação ambiental para os professores
e do Projeto de Arborização da BR
101 (Rio –Santos), do lançamento da
Cartilha ‘Chico Numquema’, elaborada
inicialmente pelo sociólogo rural Ciro
Duarte, da Emater-Paraty. Valdemir
falou ainda do 3º Ecociclismo, realizado
em 5 de junho (Dia Mundial do Meio
Ambiente), um passeio ciclístico por
trechos da Mata Atlântica, com tarefas
ecológicas. Por fim, disse que em 2003
trabalharão o PCN em Ação-Meio Ambiente na Escola, um programa fundamental para a capacitação continuada
de professores municipais e efetivação
da educação ambiental no currículo
escolar.
Maria Teresa (pedagoga da
SMEEL) falou sobre a importância do
Conselho Municipal de Educação. Comentou a legislação que define o Con-

selho e a abrangência deste no
município, como o acompanhamento,
orientação, autorização de funcionamento e regulamentação de todo o
Ensino Fundamental da Rede Pública
Municipal, toda Educação Infantil da
Rede Pública Municipal e Rede Particular; todos os órgãos Municipais de
Educação de Paraty; qualquer outra
modalidade de ensino que a Rede
Pública Municipal venha a implantar.
Disse que o Conselho não está
funcionando plenamente e encontrase com as seguintes dificuldades: Precisa eleger nova diretoria; Alguns conselheiros estão com o mandato vencido
e deverão ser substituídos ou confirmados;
Inexistência do cargo de secretário
geral. Não foi destacado ninguém para
exercer a função, o que vem impedindo
que o C.M.E. funcione por completo.
Com muita dedicação dos conselheiros
ele tem caminhado muito lentamente,
pois todos os conselheiros têm outras
funções que não podem parar; O CME
está sem funcionário, sem assessoria
jurídica, sem apoio administrativo; As
câmaras e as comissões existem porque
são ocupadas pelos conselheiros, são
nomeadas dentro do próprio conselho.
“Nós precisamos realmente nos
dedicarmos para melhor estruturação
do Conselho. Dentro do possível, o
Conselho tem caminhado, já tem
atendido consultas das comunidades,
prestado assessorias e dado apoio às
comunidades. Exemplo, Escola do
Sertão do Taquari e a Escola Grilo
Falante, então ele precisa se estruturar
melhor para continuar a caminhada”,
concluiu.
Maria Olga (professora) falou
sobre Educação Infantil. Inicialmente
afirmou que a Pré-Escola tem
aumentado a oferta de vagas, provocado pelo crescimento da demanda por
Educação Infantil nos últimos anos.
Disse que esse crescimento os obrigou
a um esforço para reestruturar os
espaços já existentes, uma vez que não
houve ampliação, nem construção de
unidades para esta modalidade de
educação nos últimos tempos.
Disse ainda que o desafio atual é
ampliar o atendimento, quantitativa e
qualitativamente, bem como a formação
continuada dos professores. Segundo
informou, no ano passado foi realizado
um curso de capacitação com duração
de 132 horas e que, este ano, está havendo formação através do PCN em
Ação. Salientou que, apesar dos avanços da Educação Infantil no município,
há uma carência cultural, especialmente
no tocante a creches e alfabetização
pré-escolar. Afirmou que a única creche
municipal, inaugurada há onze anos,

tem capacidade para 75 crianças e não
existe possibilidade de ampliação da
oferta de vagas sem construção de
novas unidades e investimentos para
esta área. “Nosso esforço tem sido valorizar e garantir a Educação Infantil
como 1ª Etapa da Educação Básica,
como está referendado na LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), de
1996, compreendendo que cuidar e
educar estão interrelacionados”, concluiu.
Domingos Oliveira (Comamp)
enfatizou a motivação de cada um,
parabenizou a secretária de Educação,
Eliane Thomé, pela competência com
que vem desenvolvendo as atividades
da SMEEL e mantendo uma destacada
equipe de trabalho educacional.
Afirmou que esta é a instituição municipal que melhor tem vínculo de
conhecimento e afetividade com a comunidade paratiense.
Disse que o Comamp deveria apresentar um projeto de gestão de qualidade na educação neste Fórum, porém,
decidiu não fazê-lo, por considerar que
esta discussão deve ir mais à frente;
que, primeiro é necessário definir se a
comunidade paratiense quer manter o
“jeitinho brasileiro”, ou estabelecer
algo, através de um planejamento para
a educação, para que dê certo e se
encontre respostas no próprio grupo
para que se possa dividir erros e acertos,
fazendo uma reflexão sobre o próprio
Fórum “cuja grande virtude está em
não restringir, sendo um modelo responso e aprendiz”. Finalizou, afirmando que “É bom não esquecermos
que objetivo deste Fórum é estabelecer
através do diagnóstico sobre a educação
uma Idéia norteadora, os pontos críticos, alternativas, ferramentas e infraestrutura para composição de um plano
de educação do município.
Por fim, encerrando o evento, Maria Auxiliadora (Balcão Sebrae-Paraty) lembrou do planejamento a ser
feito pelo Fórum, obedecendo a seqüência de apresentações e da dinâmica
do mesmo. Enfatizou a importância da
exposição sobre cada segmento e da
necessidade de se dar continuidade a
esse trabalho sobre Educação em
Paraty.
“Sentimos realmente que a educação não tem divisão no município,
ela não está dividida em município, estado, empresa privada, educação ambiental. Temos que pensar que não há
diferença, em todos os nossos alunos,
nossas crianças e adultos, sem divisão
de áreas. Ficamos assim comprometidos, porque no próximo Fórum já teremos muitas informações para discussões e debates em buscas de soluções”, finalizou .
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Esclarecimento da Secretaria
de Educação
A Secretária de Educação, Eliane
Thomé, esclarece que os boatos em
relação à suspensão da verba da merenda
escolar não passou de um grande mal
entendido. Na verdade, 92 municípios
do Rio de Janeiro foram relacionados por
falta de algum documento. Cada município era um caso. A notícia que circulava
é que Paraty não havia mandado os nomes dos participantes do Conselho de
Alimentação Escolar.
A Secretária não recebeu nenhuma
comunicação oficial de Brasília. Veio a
saber por terceiros e, imediatamente, fez
contato telefônico com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento de Educação e
mandou um fax comprovando o envio,
através de sedex e de e-mail, da relação
do Conselho Paratiense.
O que o FNDE queria era um ofício
de quem indicava os participantes do

Conselho, documento este que eles não
haviam solicitado. O documento foi enviado imediatamente e, no dia 22 de maio,
o FNDE enviou o extrato bancário de R$
10.749,80. Isto indicava que a verba já
estava disponível para a compra da merenda. Atualmente, a Secretaria está trabalhando com licitação para compra de
merenda de 3 em 3 meses, o que não
deixa a menor possibilidade de vir a faltar
merenda no município.
A Secretária Eliane Thomé, mantém
à disposição, não só dos professores,
assim como de qualquer cidadão paratiense preocupado com o andamento da
Educação no Município, toda a documentação, seja do FUNDEF, seja do
FNDE, ou de qualquer outro órgão que
envie verba para a Educação, assim como
gostaria de receber destes sugestão ou
participação nos Fóruns de debate da
educação de Paraty.

Projeto “Horta nas Escolas”

Horta na Escola da Ilha do Araújo
O Projeto “Horta nas Escolas” continua acontecendo em vários Escolas do
município como Sono, Ponta Negra,
Mamaguá, Cabral, Ilha do Araújo, Praia
Grande, Campinho, Corisco, Trindade,
Mangueira e na Pequenina Calixto. Com
a participação do Sr. Arlindo de Oliveira,
o Baiano, um senhor que, desde criança,
adora plantar legumes e hortaliças, o que
aprendeu com sua mãe. Hoje ele vem se
dedicando a fazer os canteiros das Escolas, prepara a terra com adubo e húmus e

depois semeia e planta mudas com os
alunos, que já vêm tendo um reforço na
merenda com cenoura, beterraba, couve,
alface, salsinha, etc, tiradas da horta
escolar. Nas escolas que tem maior área,
eles chegam a plantar milho e aipim. Com
muito orgulho, Sr. Arlindo ou Sr Hor-

taliça, como também é chamado, adora o
que faz e diz que faz com muito amor e
carinho este trabalho com os alunos.
Além dessas Escolas que já estão com
seus canteiros florindo, mais 3 vão começar o projeto: Barra Grande, Corisco e
Taquari.

Escola do Pantanal
A construção da Escola Ministro
Sérgio Mota no Pantanal tem previsão de conclusão para o mês de
agosto com 8 salas de aula, sala dos
professores, cozinha, refeitório, biblioteca, secretaria. O equipamento
necessário para funcionamento da
Escola já foi comprado e, parte dele
já chegou.

A escola promoveu o Dia da
Família na Escola com muita criatividade, no dia 4 de junho. A escola

que atende 110 crianças recebeu a
visita dos pais que, junto com seus
filhos, puderam participar de uma
das 4 oficinas oferecidas; Sucata,
Bandeirinha, Recorte e Colagem e
Pipa, todas com o tema Copa do
Mundo.
Os professores também apresentaram uma peça teatral com o tema
alfabetização com os personagens do
Sítio do Pica-pau Amarelo.

Parâmetros Curriculares em Ação em Educação
Escolar Indígena
Nos dias 27, 28 e 29 de maio no
Parque Hotel Perequê aconteceu o
lançamento nacional dos Parâmetros
Curriculares em Ação em Educação
Escolar Indígena, ressalta-se que este
lançamento se deu apenas em duas
cidades: uma no Estado do Amazonas e aqui em Paraty, no Rio de
Janeiro. 22 professores participaram

da Fase 1 – Programa de Formação
de Professores, baseado nas referências curriculares nacionais da
Educação Indígena.
Estes professores em formação
são índios pertencentes às aldeias:
Bracuí, de Angra dos Reis; Itaxi, de
Paraty-Mirim e Arapongas do Patrimônio.

A Secretária de Educação na sua exposição colocou o
diagnóstico e as ações da Secretaria, a saber:
Diagnóstico
Podemos começar falando do
primeiro item que diz respeito ao acesso a escola:
Primeiramente é necessário identificar qualitativamente e quantitativamente a clientela para se poder
definir os módulos; a ampliação necessária de vagas; construções de novos
prédios, agrupando sempre que
possível o número pequeno de alunos
da zona rural em escolas maiores
melhores dotadas e localizadas; garantir o transporte necessário para o
aluno chegar na sua unidade seja via
terrestre ou marítima; criar cursos
profissionalizantes aos adolescentes
para sua inserção no mercado de
trabalho; promover atividades
culturais via oficinas resgatando os
valores culturais e folclóricos
regionais; eliminar as reprovações nas
séries iniciais; ampliar a oferta de
classes na pré-escola integrando-as
pedagogicamente às duas séries
iniciais do ensino de lº grau; respeitar
as dificuldades de aprendizagem do
aluno garantindo reforço e recuperação; fornecer materiais pedagógicos e mobiliário de acordo com a
faixa etária.
No que diz respeito aos profissionais do ensino, nosso segundo item,
nossas observações quanto às necessidades urgentes são: oferecer condições de formação continuada valorizando o papel do coordenador
enquanto agente facilitador e dinamizador do processo de aprimoramento do trabalho; promover encontros e integração entre os profissionais; criar condições para que
os professores leigos regularizem sua
situação funcional adquirindo os
mesmos direitos de seus colegas
habilitados através de subsídios de
transporte e ou bolsas de estudo que
possibilitem o acesso a cursos; criar
programa de formação continuada
para que os professores se reúnam
com seus colegas regularmente para
discussão de problemas da sua prática
docente, estudando e refletindo sobre
as questões de ensino buscando
soluções para que seus alunos aprendam mais e melhor; parcerias com
órgãos e instituições locais, regionais,
estaduais, federais e até mesmo não
governamentais para viabilizar o
acesso ao conhecimento; apoio a projetos e novas idéias dos educadores
que visem experiências novas bem
sucedidas para divulgação e sugestão
aos seus colegas.
E finalmente um terceiro e último
item que diz respeito à democratização do ensino com uma visão de
oportunidades educacionais para
todos, podemos observar que se faz
necessário antes de qualquer coisa que
a comunidade onde se encontra a
unidade escolar se sinta proprietária
da escola, conservando-a, mantendoa. Participando das reuniões e das

criações das associações de pais e
mestres que lhe abrem toda a possibilidade de envolvimento e participação inclusive criando autonomia
financeira, dotando medidas legais de
acordo com as características de cada
local, o que vem inclusive a viabilizar
a criação de seu próprio projeto
pedagógico.
Criar canais de comunicação entre
a população e a administração, desconcentrar e descentralizar as tarefas
que podem vir a ser cumprida pela
própria escola é mais uma forma de
garantir a representação da comunidade e do professor na composição
dos conselhos educacionais.
Estes são os pontos que já estão
levantados enquanto a necessidade da
melhora de ensino no nosso município.
São muitos os pontos como vocês
podem observar, porém nesse pouco
tempo de gestão temos nos empenhado e já garantimos muitas ações
para a resolução desses problemas,
como relatarei agora:
Já nucleamos algumas escolas
garantindo o transporte necessário
para que o aluno chegue a escola com
maior densidade populacional,
equipando não só essas unidades,
mas quase todas da zona rural e
costeira com o kit tecnológico que facilita a aprendizagem; ampliamos e
investimos na creche e na pré-escola
por entendermos que é um importante
espaço de aprendizagem; incentivamos as unidades para que
elaborassem com autonomia ou de
forma participativa seu próprio projeto pedagógico; diminuímos sensivelmente os índices de repetência,
evasão e analfabetismo através da
ênfase na aprendizagem e no sucesso
do aluno; para isto implementamos
projetos específicos de reforço e
recuperação com ritmo diferenciado
de aprendizagem; ampliamos e
reformamos os espaços físicos das
escolas entendendo que é uma das
formas de adequá-las a um projeto
educativo, inclusive sua maioria com
projeto da horta na escola; instalamos
oficinas e laboratórios; implantamos
projetos ambientais; quanto ao que
dia respeito aos profissionais do
ensino através de convênio muito
deles já estão cursando uma universidade com 50% de desconto graças
ao convênio e recebendo ajuda de
custo como prevê a lei municipal; pagamentos de licenças prêmios
atrasadas e atuais em pecúnia ou gozo, realizamos concurso de remoção,
terminamos o regimento escolar e um
item super importante que vem
resumir toda a nossa maneira de visão
participativa da comunidade na escola
é a criação dos debates nas comunidades quanto ao reconhecimento de
nossa cidade como patrimônio
cultural da humanidade, isto é um
grande resgate não só da nossa
cidadania mas e principalmente da
nossa cultura, a secretaria de educação

está ativamente presente em todos os
eventos dessa proposta de ações
locais.
Finalizando quero falar de uma
ação que muito tem nos orgulhado já
que Paraty vem sendo exemplo para
outras cidades, são as reuniões dos
parâmetros curriculares nacionais,
projeto proposto pelo governo federal mas que muitas cidades não vem
conseguindo se adequar, podemos
dizer que quanto a educação indígena
a reunião que foi um curso para os
professores das aldeias só aconteceu
aqui, e os demais temas que os parâmetros propõe tem acontecido de
acordo como nossa proposta e meta
enquanto secretária de Educação.
Agradeço a participação de toda a
minha equipe que vem me ajudando a
ver os problemas mas principalmente
a enxergar e propor soluções para a
melhoria necessária da educação em
nosso município.
Eliane Thomé - Secretária de
Educação de Paraty
Exposição da Diretora Pedagógica do Dept° de Zona Rural
De acordo com as metas da
SMEEL Paraty, na busca pela “Qualidade Educacional”, na esfera
Municipal, o Dept° de Zona Rural
vem traçando metas para elevar o
nível profissional de seus docentes.
Durante esse semestre objetivamos:
⇒ Diagnosticar, a partir da
realidade, a situação educacional;
⇒ Elaborar, a partir de ações
coletivas (pais/professores/comunidade/SMEEL) proposta pedagógica
norteada por uma filosofia única;
⇒ Sistematizar visitas, verificando a aplicação das propostas,
orientando, acompanhando e fazendo
as interversões necessárias;
⇒ Oferecer capacitação conforme
demanda observada.
Sabedores que a educação
extrapola o “ambiente escola”, sentimos necessidade de um maior
envolvimento de todos os segmentos
neste processo.
Hoje, o grande desafio é persistir,
ultrapassando limites geográficos,
econômicos, culturais... em busca da
construção coletiva de um projeto
comum, que a todos compromete e a
todos beneficia. Enfim, uma escola
democrática e que efetivamente atenda
aos anseios de toda comunidade
paratiense.
Afirmamos ainda que, o progresso de nosso município está
intimamente ligado ao desenvolvimento educacional de toda população pois, o que não nos falta são recursos culturais, arquitetônicos,
turísticos, humanos...
Apenas necessitamos nos educar
para melhor nos apropriarmos de toda
riqueza, afinal conhecimento potencializa e, potencializados ampliamos
alternativas gerando maiores oportunidades para o crescimento
individual e coletivo de toda a
sociedade.
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Ricardo Raed
A reunião do Fórum DLIS,
realizada em 21 de junho, na qual
foi apresentado um diagnóstico,
cujo tema foi Educação no Município – II etapa), teve como objetivo dar continuidade às discussões iniciadas no Fórum anterior
(maio), e fomentar os grupos participantes para que apontem os
pontos críticos e alternativas
dentro da educação do município.
O Fórum DLIS de junho contou com a participação do viceprefeito, João Carlos Miranda
Freira, do gerente Regional do
Sebrae-RJ, Ricardo Raed e dos
técnicos do órgão, Marília Santana e Pedro Nando, além de lideranças comunitárias.
Ricardo Raed informou que o
Sebrae-RJ, vem investindo no
Fórum DLIS em Paraty, que é uma
referência em todo o Estado do
Rio de Janeiro, “prova disso é que
estamos colocando um corpo
técnico do Sebrae-RJ muito ativo
nesse trabalho e nesse programa”. Apresentou a técnica Marília
Santana que é coordenadora do
Programa DLIS pela sede do
Sebrae-RJ, e o técnico Pedro
Nando, responsável pelo Fórum
DLIS na parte de nossa agência
de desenvolvimento - ADR.
A ADR de Paraty coordena
toda a região que vai do município
até o bairro da Rocinha no Rio
de Janeiro.
Nando ratificou que o SebraeRJ acredita e confia no Fórum
DLIS de Paraty e por isso colocaram seus técnicos para acompanhar e levar essa experiência
para a implantação em Angra dos
Reis, Mangaratiba e Itaguaí.
A professora Carmem Meneses fez a abertura, lendo a Filosofia do DLIS. Depois informou a
metodologia da reunião para
enumerar os pontos críticos do
sistema de educação e formular
uma idéia norteadora, apontando
e criando alternativas.
Domingos Oliveira diretor
executivo do COMAMP enfatizou
que a missão do Fórum hoje é
elaboraro Plano de Educação no
município, a exemplo do Plano da
Saúde do Paraty que foi produzido através da participação do
Conselho de Saúde, Secretaria de
Saúde e as Associações de
Moradores via Conselho Municipal das Associações de Moradores de Paraty. O exemplo prático
do Plano da Saúde foi a implan-

tação do Médico de Família.
Domingos disse que, relendo
a ata do último Fórum sobre educação, constatou que existem
muitas ferramentas extraordinárias, como internet, televisão,
ensino à distância, considera
fundamental fazer-se uma reflexão
sobre que modelo e de que educação se quer implementar no município para, formatar uma idéia
norteadora, garantindo a convergência dos esforços para se
atingir uma educação de qualidade, de inclusão.
Dando continuidade, apresentou o “Ciclo Louco da
Destrui-ção” e o "Ciclo aplicado
ao Ser Humano", (VEJA TABELAS
AO LADO). E finalizou afirmando
que "o mais importante é a força
de vontade de estar interagindo
como esta-mos agora, sabemos
que não são salvadores da
pátria, mas, com certeza, a
diferença"
Em
continuidade
a
professora
Alza
Gama
apresentou alguns gráficos, com
os quais demons-trou algumas
deficiências no sistema
educacional que a Secre-taria de
Educação está procu-rando em
2002 dados estatísticos para que
possa avaliar trabalhos, apontar
as deficiências com mais
consistência e planejar ações
para que sejam superadas, apontando uma pesquisa da primeira
série das escolas de primeira e
segunda etapa da zona rural,
que está sendo elaborada para
a zona urbana.
Informou dados sobre a pesquisa realizada com os pais dos
alunos das comunidades rurais,
apontando o que eles desejam da
escola, avaliando a escola sendo
um dado importante para levantar
questões a que o Fórum se propõe; informou que foram entrevistados 68 pais As perguntas
foram:
- Você está satisfeito com o
trabalho desenvolvido com o seu
filho? –
Resposta: Sim (51 pessoa),
Não (01 pessoa), Sem opinião (
12 pessoa );
- Você vai a reunião do seu
filho na escol? –Sim (48), Não (06),
Às vezes (01), Sem opinião (13);
- Fora as reuniões, você procura a escola ou a coordenação
para poder saber da vida escolar
do seu filho? – Sim (37), Não (22),

As vezes (01), Sem opinião (08);
- Você acredita que o envolvimento da família na escola
poderá melhorar a educação do
seu filho? – Sim (54) – Não (03),
Sem opinião (11);
- Como você classifica a
escola pública hoje? – Boa (18),
Ótima (07), Regular (22), Péssima
(01), Sem opinião (18);
- Você acha que a TV prejudica
o desenvolvimento saudável de
nossas?
Crianças: Sim (22), Não (19);
- Você acha que apenas a

educação pode fazer modificações na nossa sociedade? - Sim
(25), Não (31), Sem opinião (12);
- Você acha que a escola deve
desenvolver em seu curriculum
temas, como Drogas, Orientação
sexual? - Sim (50), Não (06) Sem
opinião (12);
- O que você atribui o crescimento de indisciplina nas escolas? - Drogas (12), Omissão da
famílias (39), Falta de preparo dos
professores (17), Sem opinião
(nenhuma )
- Quais ao maiores problemas
apresentado em sua comunidade
-Desemprego (22), Violência (20),
Drogas (22), Sem opinião (02)
- Você considera satisfatória
a merenda oferecida nas escolas?
Sim (38), Não (18), Sem opinião
(12);
- Seu filho realiza tarefas
citadas pelos professores? - Sim

(54), Não (02), Sem opinião (12);
- Você consegue ensinar ao
seu filho as tarefas de casa? –
Sim (40), Não (15), As vezes (01)
Sem opinião (12);
Prosseguindo os trabalhos do
Fórum, a diretora do Cembra,
professora Flora Pinto França, pediu a palavra e informou que um
dos pontos críticos que a diretoria atravessa e a falta de professores habilitados para o segundo grau e a dependência de
contratação de professores que,
muitas vezes, temporária. A partir
desses dados deu início à integração dos professores presentes
da rede municipal e estadual e
convidados de acordo com suas
opiniões e realidades apontando
os pontos críticos e suas alternativas (Leia na página de Educação - pág. 6 - o detalhamento
dos problemas e propostas de
ações apontadas pelo Fórum
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Construindo o Plano Municipal de Educação: CAMINHANDO SE FAZ CAMINHOS
Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de
Educação e o Comamp na Segunda Convenção de Associações de Moradores de Paraty
realizada em 7 de abril de 2002, deram início
ao processo de elaboração participativa do
Plano Municipal de Educação com base no
direito social previsto na constituição,
educação um direito de todos.
Dando seqüência a processo
participativo o Fórum DELIS de Paraty
realizou mais dois eventos com
O objetivo de ampliar as discussões e
participação de toda sociedade. Os eventos
aconteceram no Hotel parque Perequê, nos
dias 24 de maio e 21 de junho onde foram
Levantados os “nós educacionais” e alternativas de forma democrática e participativa,
unindo as redes, municipal, estadual, privada e os demais setores sociais . Apesar
de os detalhamentos dos problemas e das
propostas de ações terem sido
Debatidos até a exaustão, ficou bem
claro que a elaboração e o sucesso deste

A

plano dependerá da idéia norteadora construída a partir da participação de todos os
elos da rede social comprometida em conceberem um respostas dinâmicas ao desafio
de sabermos para que educar.
A sua participação é de vital importância na construção deste plano, não
deixe para amanhã!
Encaminhe a suas sugestões para Secretaria de educação, Conselho Municipal
de Educação, Fórum DLIS ou ao Comamp
através da sua Associação de Moradores.

Oitavo Encontro Municipal
de Educação
Educação inclusiva-uma política
educacional da SMEEL-Paraty
Palestras- Oficinas - DebatesExposição- Feira de livros
Dia 31 de julho de 2002
Hora- 7h30m às 17 h
Local - CIEP D. Pedro II
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Colégio Estadual Álvaro Alberto lança Plano Colegiado Integrado e Sustentável
D i r e t o r e s ,
coordenadores,
professores,
funcionários de
apoio, responsáveis
pelos alunos e
l i d e r a n ç a s
comunitárias
reuniram-se dia
20/03/2007 no
auditório do
CEAAA para
avalizarem a
missão, políticas e metas propostas pelo
Plano de Desenvolvimento Colegiado
Integrado e Sustentável (DCIS) do Colégio
Estadual Almirante Álvaro Alberto.
Este plano foi desenvolvido a partir de um
diagnóstico participativo feito pela
comunidade escolar, do qual nitidamente
se revela um processo que, historicamente,
vem sendo gestado por um grupo de
diretores e professores, os quais cultivam
em suas essências um compromisso com a
pedagogia da sustentabilidades para uma
qualidade integral.
Agradecendo a presença dos participantes, a
diretora Geral, Patrícia Berçot, iniciou o
encontro, ressaltando a importância da
“Amigos” e da Eletronuclear, que
disponibilizou recursos para
complementar a contratação de
professores, não suprida pela Secretaria
Estadual de Educação - SEE.
Patrícia observouu que o Plano DCIS é
resultado da continuidade de um processo
de evolução do projeto pedagógico e que,
no início do ano letivo, reuniões foram
efetuadas com o intuito de analisar,
desenvolver e enriquecer o trabalho da
comunidade, cuja seqüência de encontros
culminou com a reunião de 02/02/2007,
quando a sistematização do diagnóstico
participativo e a pedagogia da
sustentabilidade serviram de base para a
elaboração de um plano de Educação para a
Qualidade Integral.
Em seguida, apresentou a missão, políticas e
metas que visa ao desenvolvimento
colegial integrado sustentável e,
finalizando, disse que todos os segmentos
da unidade escolar fazem parte das
propostas para melhoria das estratégias e
das ações direcionadas ao corpo discente
com o intuito de levá-los à cidadania plena.
Luís Armando França elogiou a proposta da

estudantes até
junho/2007
5. Elaborar o
porfólio dos
p r o j e t o s
desenvolvidos
pelo CEAAA em
2005 e 2006
durante o ano de
2007;
6. Investir na
reestruturação da
biblioteca até
escola - que é buscar a qualidade integral,
comentando que Paraty é uma cidade que
realiza esse trabalho perseguindo o mesmo
objetivo.
Citou o jornal Folha do
Litoral
como o veículo de grande
importância para esse movimento da Rede
DLIS.
Francisco Fernandes disse que desistiu da
profissão de médico e seguiu a carreira de
professor e da música, oferecendo-se para
ajudar o colégio.
Falou também dos resultados de uma
entrevista realizada com os alunos do
CEAAA sobre suas aptidões e que isto
poderia ser melhor aproveitada.
Domingos de Oliveira lembrou que a
entrevista feita em junho de 2004 pelo
Folha do Litoral - edição 47 - com o título
“Colégio Estadual desenvolve plano para
uma gestão de qualidade integral”, mostra
claramente o início deste processo quando
a então diretora Neuza Maria falou sobre o
Plano de Melhorias Vaguinho, líder
comunitário de São Gonçalo, dizendo ter
orgulho por ter passado pelos bancos desta
unidade escolar, apresentou um resumo de
seu trabalho como representante da
comunidade.
Lamentou que, devido às dificuldades
relativas às distâncias, muitos dos seus
amigos desistiram de estudar. Mas disse
estar feliz por ter perseverado o que de
bom absorveu nesta época de estudante,
que leva consigo como pessoa, importante
para o crescimento de sua comunidade,
com o intuito de elevá-la e dar condições
para a busca de melhorias.
Missão ( Leia na capa)
Politicas
1.Implementar o gerenciamento integrado
para aprimorar a convivência democrática

na escola;
2. Promover estratégias de ação compatilhada estimulando ocomprometimento
individual e coletivo na realização de
projetos;
3. Estabelecer os caminhos que a escola
escolhe para percorrer com
responsabilidade, observando a
legislação vigente;
4. Desenvolver a avaliação institucional na
escola;
5.Desenvolver projetos prevendo a
captação de recursos;
6. Promover sólidas competências por
meio da formação em serviço;
7. Desenvolver planos de ação diminuindo
a rotatividade
dos profissionais;
8. Fortalecer o relacionamento da escola
com a comunidade local;
9. Possibilitar a articulação curricular e
pedagógica eficiente estabelecendo
mecanismos adequados de comunicação
e otimização do tempo;
10. Coordenar adequadamente os planos
de estudo e as Estratégias de ensino
aprendizagem;
11. Primar pela formação integral do ser
humano pautado na ética, solidariedade
e na formação e conhecimento para o
desenvolvimento sustentável.”
Metas
1.Promover reuniões pedagógico-técnicoadministrativas com os profissionais pelo
menos uma vez ao mês;
2.Implementar Dlis -Agenda 21 em 2007;
3.Reestruturação do refeitório: utilizar na
merenda produtos da região; reaproveitar
o óleo utilizado na cozinha para produção
de sabão; Adquirir uma balança para
aferir a quantidade de alimento
descartado na merenda até junho/2007;
4.Restruturação dos banheiros dos
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junho/2007;
7.Criar oficina de Comunicação e
Marketing: informativo e jornal mural da
escola até março/2007;
8. Incentivar a criação de um Conselho
Escolar até junho/2007
9.Promover encontro para avaliar e
complementar o Manual do Estudante
Abordagens 2007;
10.Promover festas, sorteios, campanhas etc
durante o ano de 2007 para captar
recursos;
11.Realizar pintura externa do prédio da P.
da Bandeira em julho/2007;
12.Criar grupos de estudo para
aperfeiçoamento profissional com
encontros semanais para discussão a partir
de março/2007;
13.Realizar seminários com profissionais
dos diversos setores da escola no decorrer
do ano letivo;
14.Promover reuniões mensais com os
profissionais de todos setores da escola
para avaliação;
15.Promover encontros para apresentação
da proposta pedagógica da escola à
comunidade e discussão do ECA, LDB e
Portaria 48 (sobre avaliação) em 2007;
16 Revisar estatuto da AAE para a captação
de recursos de outras fontes;
17 Contribuir efetivamente no
planejamento, implementação e avaliação
das ações da AMIGOS em 2007;
18 Promover o reconhecimento do convênio
pela Secretaria de Estado de Educação em
2007;
19Fortalecer a integração
CEAAA/SENAI/ETN através do Projeto
Jovem Aprendiz em 2007;
20 Participar dos fóruns DLIS Paraty em
2007 e Campanha Paraty Patrimônio da
Humanidade;
21 Reativar o Grêmio Estudantil até
junho/2007;
22 Baixar índices de infrequência,
reprovação e dependência para menos de
10% em até dois anos;
23 Implementação dos Projetos
pedagógicos, Sarau, Semana do Meio
Ambiente, Feira Cultural, Jogos da
Amizade, Seminários de Pais, Festa de
São João, Dia do Estudante;
24 Incentivar a implementação de projetos
pela biblioteca;
25. Incorporar-se ao plano municipal de
educação de Paraty.

Junho/2007

3

Excursão pedagógico-cultural ao Museu da Língua Portuguesa
Ensinar Língua
Portuguesa é um desafio.
Hoje, é preciso viabilizar
projetos que abram
maiores oportunidades de
ação.Por isso faremos
uma viagem no tempo. A
nossa Língua tem história
para contar.
Desde 14/3/2007, os
meninos e meninas da 3ª
série do Ensino Médio, do Colégio
Estadual Almirante Álvaro Alberto,
estavam eufóricos com os preparativos,
afinal partiríamos no dia 25/4/2007, às
23h, do portão do Colégio rumo ao
Museu da Língua Portuguesa - o
Estação da Luz da Nossa Língua, em
São Paulo, pois estávamos agendados
para as 10 horas do dia 26/4/2007.
Acertos e combinados e muita
discussão a respeito da beleza e
importância do idioma nacional, enfim
chega o grande dia.
Oito horas de 26/4/2007. Uma bela
manhã ensolarada nos recebe em São
Paulo, enquanto os ônibus estacionam
em frente a uma beleza arquitetônica - o
Estação da Luz Museu da Língua.
Muitas fotos, sorrisos e risos rostinhos felizes.
Tudo pronto! Às 10 horas compramos
os ingressos. Às 10h15min subimos
pelos elevados panorâmicos rumo ao 3º
andar. Uma confortável e moderna sala
de projeção nos espera com um jeito
misterioso e instigante. Logo
apareceram na tela muitos escritores,
artistas e profissionais da comunicação
discorrendo sobre a Língua de forma
rápida, versátil, colorida, musicada,
dançada - um espetáculo em apenas 10
minutos!
E, surpresa, a tela é acionada e, num
passe de mágica, é elevada. Nós
deslumbrados espectadores, somos
convidados a seguir em frente,
passando exatamente pelo local onde
minutos antes ela se encontrava, para
um salão eletrônico, onde fragmentos
de poesias, de tantos pensamentos já
escritos são citados e projetados no teto,
nas paredes, no piso, movendo-se, vivo
- alta tecnologia para demonstrar que o
velho e bom português pode receber
uma roupagem contemporânea.
Em seguida, descemos para o
segundo an-dar e o que víamos, cada
vez mais, surpreendia, encantava, atraía
os entusiasmados estudantes
terceiranistas e também a nós,
professores acompanhantes. Lá, o
museu exibe um vasto conteúdo sobre a
Língua, os idiomas que influenciaram e
as formas assumidas no cotidiano.
Vimos a Árvore de Palavras com
termos indo-europeus, anteriores ao
latim; uma Mesa Eletrônica para se

brincar montando as palavras e
descobrir suas origens e significados; a
Grande Galeria que exibe vídeos do
cotidiano da Língua em várias
situações, entre elas, carnaval, futebol,
música, culinária ...; um painel ilustrado
com mapas e fotos, acompanhados por
recursos multimídia, para contar as
origens e tendências do português
brasileiro.
No primeiro andar, espaço para
mostras temporárias, os alunos
entraram em contato com a vida e a obra
da grande escritora Clarissa Lispector.
O Museu reservou um bom espaço
para dar destaque à Língua Portuguesa
que começou com indo-europeu, em
4000 a.C. A linha do Tempo é dividida
em três partes. A porção central traz os
antepassados do Idioma, na superior
estão as culturas indígenas como o tupi.
A parte inferior, sobre a influencia
africana no idioma. Na exposição
permanente, esses três espaços se unem
para contar a história do português
brasileiro a partir do século XVI.
A exposição mostra os povos que se
deslocaram desde o norte do mar Negro
e foram responsáveis por introduzir
diferentes línguas e por modificar o
latim vulgar e ainda um mapa animado
com linhas que reproduzem os
caminhos dos portugueses em direção
às Índias e que rederam a Coroa
colônias em três (América, África e
Ásia) e a ampla divulgação da Língua
Portuguesa.
A saga do avanço do português para o
Brasil até os primeiros episódios da
reafirmação da variante brasileira em
relação à européia pôde saborear no
museu e o que mais chama atenção e que
a exposição não é pretensiosa em apelar
à erudição. A língua é apresentada de
forma lúdica.
Os nossos alunos do terceirão saíram
de lá considerando que o nosso idioma
afinal não é tão desinteressante assim. E
viva a tecnologia.
Agradecimento a todos que se
tornaram possível a nossa viajem ao
museu da língua portuguesa.
Aos meus alunos agradecimento
especial por terem acreditado.
Prof. Neuza Maria Gonçalves de
Azevedo.

“O importante não é o que sabemos.
Mas o que fazemos com o que sabemos.”
A Proposta Pedagógica do CEAAA prima pela
Autonomia Moral e Intelectual através de
recursos cognitivos, contextualizados, com
abordagens de temas atuais, integrando
conteúdos através de Projetos. Queremos nossos
estudantes avançando além das habilidades (ler,
escrever, calcular e pintar) para chegar a
situações mais complexas como: expressar,
compreender, argumentar, contextualizar,
realizar.
Neste ano de 2007, muitas portas têm sido
abertas para os estudantes do CEAAA. Eis os
Projetos 2007:
A “ Rádio Comunitária Eclipse”, que nasceu
no próprio coração dos estudantes, está aí com o
objetivo de trazer informações e entretenimento
na hora do recreio. Esta rádio quer ser um veículo
de aproximação dos estudantes com todos os
envolvidos no Colégio, desde funcionários até
pais de estudantes que precisarem usar a rádio
para um esclarecimento. Esta rádio ainda está em
caráter experimental, terá várias reuniões com a
coordenação para o planejamento da
programação. Teremos momentos de poemas,
recados, música, dança (no pátio com ajuda da
professora Rachel, que já está pensando em
várias coreografias); culinária..
Teatro e Coreografia - O Grupo “ Cata
Vento” apresentou a coreografia - “ Brasil Olha
pra Cima” abrindo com um samba e terminando
com arte cênica. A apresentação, que aconteceu
no Viva a Vila em Mambucaba, emocionou a
platéia, apesar do pouco tempo para o ensaio. O
grupo está se preparando para apresentar no final
do ano a peça: “Hadassa - Uma Sentença de
Morte”. Gostaríamos de convidar estudantes que
quiserem participar.
Seminário de Pais - Aconteceu no auditório do
CEAAA, na Praça da República em 05 de maio.
Tema: Estatuto da Criança e do Adolescente.
Convidados: Jorge Adolf coordenador do
Conselho Tutelar de Paraty e equipe;
Participação especial do Grupo Amizade Alcóolicos Anônimos que explanou sobre o
funcionamento do mesmo. A psicóloga Cintia
Cristiane de Amorim Assis, presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Paraty ressaltou a importância do
amor e cuidado para com as crianças e
adolescentes, deixando claro que o exemplo
conta muito na educação.
Bate Papo Profissional - Acontece todos os
sábados no auditório do CEAAA , às 10h. Teve
início em 10 de março e foi idealizado pelo exestudante do CEAAA, Rômulo Diniz, que hoje
cursa Serviço Social na UNIFOA-Volta
Redonda. Visa a promover contato com
profissionais de diversas áreas de atuação e,
assim, contribuir para a escolha da carreira
profissional que mais se adeque ao perfil do
estudante. Palestras já realizadas: a) Eduardo
Valdetaro, Engenheiro Eletrônico (14 de abril).
Neste dia A TV Rio Sul cobriu o Evento com
reportagem e entrevista; b) José Carlos Viana,
Técnico em Eletrônica (21 de abril); c) Valmir
Marinho, Arquivista (05 de maio).

Banda de Tambores - Regente Maicon RamiroTodos os sábados das 14h às 17h no pátio do
CEAAA. Estar ali no pátio da escola vendo os
estudantes ensaiando, nos faz cada vez mais
acreditar que eles precisam ser valorizados. Há uma
alegria entre eles e uma satisfação que contagia
quem estiver por perto.. Os Objetivos são:
desenvolver e aprimorar as habilidades musicais;
prática e concentração; desenvoltura e liderança
através da arte musical; participação em eventos
locais e concursos; integração ao PPP da Escola;
oportunizar aos estudantes o desenvolvimento de
potencialidades musicais.
Projeto Jovem Aprendiz- SENAI/Barra MansaO CEAAA abriu as portas para o SENAI
participando na divulgação, inscrição, seleção e
matrícula para os cursos de Auxiliar de
Administrativo e Instalador Elétrico Predial. Das
66 vagas, 33 foram preenchidas por estudantes do
CEAAA que passaram por seleção.
Agenda 21- Será estabelecida na Semana do
Meio Ambiente. Abertura: 1º de Junho com vídeo
Carta da Terra, e Palestras com a participação de
Marcelo Guimarães (Cairuçu), e as professoras de
Bilogia, Márcia Bretas e Janaína Gonçalves,
juntamente com os estudantes.
Sarau - Aconteceu no dia 19 de maio. Memo com
toda aquela chuva estudantes e professores
promoveram momentos de verdadeiro deleite
cultural para os convidados que lotaram a quadra.
Tema: “ Descobrindo as facetas da poesia
brasileira”. Um momento de confraternização,
aprendizado, reflexão e descobertas... Aconteceu
ali na quadra com exposições de poemas de nossos
“ poetas meninos e meninas... com danças e
coreografias.”
Pré Vestibular - O Profesor Vanderley de
Souza incentivou alguns outros professores, como
Geiz Gonçalves, Rodrigo Lima e Roseli de
Redação, para estarem com os estudantes
interessados no Pré Vestibular. E todos os sábados
das 8h às 12h as portas do CEAAA estão abertas
para este momento importante para todos os que
vão seguir carreira em Universidades.
Doando Vida - Em Parceria com a FEAM há 4
anos, visa captar doadores de sangue. Os
estudantes participam de palestras informativas e
educativas sobre sexualidade, DST, Uso de drogas,
coordenados pela Assistente Social, Flávia de
Almeida Alves Lopes, assessora de relações
I n s t i t u c i o n a i s d a F E A M .
A professora de História, Geiz Aparecida e as
estudantes da turma do 3001 fizeram um vídeo
documentário sobre o Descobrimento do Brasil,
com uma tônica reflexiva e criativa. Parabéns para
Miucha, Bárbara, Sathy e equipe por tão lindo
trabalho.
Outro professor que saiu do lugar comum, foi o
Ivaldo André Furtado de Física, que adotou a sala
4, sala da Reflexão, para facilitar o aprendizado da
Física. O trabalho com os estudantes foi tão eficaz
que refletiu no resultado onde não houve
recuperação.Ao conversar com os estudantes pude
perceber a alegria em aprender uma matéria quase
bicho papão.
Prof. Rosângela Maria
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Plano de Manejo da APA do Cairuçu. I Caminhada Ecológica do Taquari
ALIANÇA PELA EDUCAÇÃO
São muitas as demandas na área educacional entre as
comunidades da APA de Cairuçu. Neste sentido, o projeto
“Expedição Parati - Educação na escola e na comunidade”
está sendo realizado para estimular a integração dessas
comunidades na análise de problemas, proposição de
soluções e o protagonismo juvenil. Passo importante dessa
iniciativa é a “Aliança pela educação”. Um espaço para
diálogo entre aqueles que são interessados em apurar os
resultados das iniciativas de cidadania e educação nas
comunidades. O grupo que forma a “Aliança” é composto
pelos presidentes das associações de moradores de sete
comunidades, por representantes da Associação Cairuçu e
do Cenpec, por professores das escolas municipais da região
e por jovens que participam do projeto.
Ao todo já estiveram presentes nos encontros da “Aliança”
mais de 70 pessoas, que fizeram um panorama bastante
diversificado da região: da situação precária da escola em
Trindade e da falta de comprometimento dos professores com
o horário letivo no Patrimônio, passando pela inexistência de
pré-escola na Vila Oratório, até a integração entre
conhecimento tradicional e educação no Campinho e a
participação da comunidade para melhorar a qualidade da
escola em Ponta Negra.

CURSO DE ESCOLARIZAÇÃO INDÍGENA
Na primeira semana de abril aconteceu mais uma etapa
presencial do curso, na sede da Associação Cairuçu. A
iniciativa é voltada para agentes indígenas de saúde, agentes
de saneamento indígena e professores indígenas das aldeias
guarani de Bracuí, Sapucaia e Rio Pequeno, em Angra dos
Reis; Araponga, Parati-Mirim e Mamanguá, no município de
Parati. O curso é organizado por meio de uma parceria entre
Funasa, que patrocina a iniciativa, Escola Técnica do Estado

e Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade
Federal Fluminense. Seu objetivo é formar os participantes
nas disciplinas básicas do ensino fundamental, por meio de
um curso menos formal e mais adequado às especificidades
culturais dos índios, permitindo que se adaptem melhor à
integração que já existe com a sociedade não-indígena. A
Cairuçu apóia a iniciativa cedendo o espaço do centro de
informações para as etapas presenciais do Curso, que
acontecem uma vez por mês. As etapas semi-presenciais
acontecem com a monitoria semanal de professores da rede
pública junto às aldeias. A primeira turma do curso será
formada em junho, após dois anos de aprendizado.
* Essa edição foi realizada com a participação da repórter
comunitária Flávia Martins (Comunidade do Campinho).

Dia 25 de junho, tendo como proponente o IBAMA,
será realizado na Casa da Cultura as 18:30 horas o
Fórum Dlis sobre o resumo executivo do Plano de
Manejo da APA doe Cairuçu.
O resumo executivo sintetiza a caracterização da APA
quanto aos aspectos físicos, biológicos,
socioeconômico, uso e ocupação do solo traduzindo
para o público em geral o conhecimento dessa unidade
de conservação, suas estratégias e normas de
planejamento.
O planejamento dessa unidade contou com a
participação da sociedade civil, organizada em 13
reuniões nas principais comunidades da APA, em
oficinas de planejamento e zoneamento.
Em dezembro de 1998 a Fundação SOS Mata
Atlântica e o IBAMA assinaram um Termo de
Cooperação Técnica para elaborar e implantar o Plano
de Manejo da APA doe Cairuçu. Em seguida, o Instituto
Estadual de Floresta (IEF) e a Prefeitura Municipal de
Paraty formalizaram parcerias para a integração, no
Plano de Manejo, da Reserva Ecológica da Juatinga
(REJ) e do poder público local.
Com a participação das comunidades da APA de
Cairuçu no processo,a elaboração do plano de Manejo
foi acompanhada das atividades que mais tarde
constituiriam o “Projeto Cairuçu”, realizado entre 1999
e 2003.
Essas atividades compreenderam exposições
fotográficas, cursos básicos para capacitação de
professores e lideranças comunitárias, processamento
de ervas medicinais, Coleta seletiva de lixo, viveiro
jequitibá no Horto municipal, etc.

A sociedade de consumo
Fidel Castro
Destruíram o meio ambiente
Exterminaram milhões de peixes, de plantas e animais,
Envenenaram os mares...
Os rios e lagos.
Contaminaram o ar,
Saturaram a atmosfera de dióxido de carbono e outros
gases nocivos.

Destruíram a camada de ozônio.
Acabaram com as reservas de petróleo, carvão, gás
natural...
... e enormes riquezas de minerais sólidos.
Exterminaram nossas florestas e destruíram as suas.
O que restou para nós?
O subdesenvolvimento.
A pobreza.
A dependência, o atraso, a dívida e a incerteza.
Para as sociedades superdesenvolvidas...
....o problema não é crescer......e sim distribuir
E não só distribuir entre elas...
...e sim distribuir entre todos.
Crescimento sustentável de que falam é impossível...
Sem uma distribuição mais justa entre todos os
países.
Afinal, a humanidade é uma só família....
... e todas teremos o mesmo destino.
Ante a profunda crise atual, nosso preço é um futuro
ainda muito pior...
e não se resolveria jamais a tragédia econômica,
social...
.... e ecológica de um mundo que será cada vez mais
incontrolável.
Alguma coisa tem que ser feita para se salvar a
humanidade.
Um mundo melhor é possível!

Para homenagear as mães e ressaltar a importância
da preservação da mãe natureza, os moradores
realizaram a Primeira Caminhada Ecológica do
Taquari, no domingo, dia 13 de maio.
Num percurso de 3200 metros entre rios, riachos,
cachoeiras, árvores, pedreiras e picadas (Mata
Atlântica) o evento, iniciado às 10 horas na ponte
Travessa das Bromélias foi prestigiado por mais de
100 pessoas, divididas em seis grupos, que chegaram
ao meio dia no sítio São José.
Os visitantes foram recebidos pelo proprietário
José Ferreira que fez uma palestra sobre o trabalho
em agrofloresta, desenvolvido por ele e sua família
há sete anos, sendo atualmente referência municipal
em sistema agroflorestal.
Após a palestra foi servido um delicioso almoço
com os produtos cultivados no sítio.
O evento foi encerrado às 15 horas em clima de
confraternização após um sorteio de brindes que teve
a participação de cerca de trintas mães.
A Caminhada foi promovida pela Associação de
Moraradores (AMPRUT) e coordenada pelos
diretores Nilton Belchior, Benedito da Conceição
(Ditinho), César, Jackson Loiola e Wilson de Araújo
do Corpo de Bombeiros

cine
Clube
Características e justificativas :
- Paraty não tem salas de cinema, de nenhum tipo;
- O Cineclube, ou seja, as exibições e encontros serão SEM
FINS LUCRATIVOS
- Há um número significativo de moradores que apreciam
cinema assim como o perfil dos turistas que visitam a
cidade o ano todo também é de frequentadores de salas de
cinema. Por outro lado, também há grande quantidade de
moradores, principalmente das zona rural e costeira, que
nunca tiveram acesso a salas de cinema;
- Social : exibir filmes para pessoas que não têm (ou nunca
tiveram) acesso a exibições de cinema, principalmente para
crianças e jovens carentes da periferia e das comunidades
(são mais de 30) rurais e costeiras;
- Localização : auditório da Casa da Cultura
(www.casadaculturaparaty.com.br), no Centro Histórico de
Paraty; local central e de fácil acesso;
- Trazer profissionais das diversas áreas do cinema para
mostrarem seus trabalhos e comentarem sobre os mesmos,
assim como realizar oficinas temáticas;
- Sessões às 4as. Feiras, 20 hs, dia e hora da semana que,
normalmente, não há outras opções de lazer no município;
As sessões :
Na sessão de estréia exibimos os seguintes documentários
do Thomaz Farkas que pertencem a Caravana Farkas : Todo
Mundo, Nossa Escola de Samba e Visão de Juazeiro.
Apesar dele cancelar a presença, ele liberou e passamos a
cópia exclusivíssima em DVD do "recente" Pixinguinha e a
Velha Guarda do Samba.
Nas 3 sessões já realizadas mantivemos um público
aproximado de 50 pessoas (46, 54 e 44).
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São Gonçalo Tocha olímpica lança campanha Paraty Patrimônio da Humanidade
Comunidade de pertencimento

Projeto Expedição Paraty Educação na Escola e na Comunidade
Começado em setembro de 2005 por iniciativa da
Associação Cairuçu e coordenação técnica do CENPEC Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária, em parceria com a Fundação Itaú
Social, Instituto Votorantin e Instituto Camargo Correa, o
projeto Expedição Paraty Educação na Escola e na
Comunidade, tem como
proposta três eixos
interdependentes de ação:
1. Articular em conjunto
com a Secretaria
Municipal de Educação a
melhoria da educação
escola-comunidade, com ênfase na formação de
professores;

De 20 a 22 de julho a Comunidade de
São Gonçalo promoveu a sua II Festa
Julina, foram três dias para ficar na
história, abençoados pelo santo violeiro
da casa, um cheiro de alegria contagiou
moradores e visitantes de outras
comunidades de Paraty, que lotando as
mesas em volta das barracas
compartilhavam de bingos, muita
comida gostosa, cachaça do Tião, a
melhor de São Gonçalo, ao som da
Ciranda Elétrica, Moreno e seu xaxado e

2. Fomentar a participação das comunidades em torno
de metas de educação com ênfase no fortalecimento das
Associações de Moradores;
3. Formação de jovens através de atividades sócioeducativas junto às crianças tanto no contra-turno escolar
quanto nas férias escolares, buscando a ampliação de
repertórios e aprendizagens das crianças e jovens.
Ações empreendidas e metas
alcançadas:
· Construção coletiva com
as comunidades da Aliança
pela Educação, fórum mensal
que construiu um documento
de referência de ação coletiva.
Este fórum reúne-se
mensalmente e é composto
pelos presidentes das
Associações de Moradores de
seis comunidades (Praia
Negra, Praia do Sono,
Trindade, Vila Oratório,
Patrimônio e Campinho), Cairuçu, Cenpec, professores das
escolas municipais, grupo de jovens do Projeto Expedição
Paraty e representante da Secretaria Municipal da
Educação;
· Gestão compartilhada da biblioteca e sala de
computadores pelas Associações de Moradores, Escolas e
Secretaria Municipal de Educação;
· Formação de jovens para atuar com as crianças no contraturno escolar e nas férias escolares. A oferta de atividades
sócio-educativas conduzida por jovens educadores da
comunidade potencializou oportunidades e desenvolveu
talentos de ambos os grupos etários (crianças e jovens). Ao
mesmo tempo constituíram-se em estratégia de
sensibilização e envolvimento participativo das
comunidades;
Conquistamos a sinergia tão esperada em torno do
projeto!
A Aliança pela Educação na escola e na comunidade
ganhou adesão das comunidades e contribuiu para uma
relação de confiabilidade com a Associação Cairuçu e
Cenpec. Constitui-se hoje em grupo fortemente coeso em
torno de metas a serem alcançadas na melhoria da educaçã
em suas comunidades, obtendo sucesso e acordando com o
governo municipal a implementação das metas de expansão
e melhoria da educação

os Monstrinhos do Chico, que criando
asa, em vou solo sobre a nossas cabeças
etílicas resgatavam na eternidade
daquele momento a esperança de que
nem tudo está perdido e se tiver pelo
menos nos tem valido esta dura
caminhada.

A pesar de perdas irreparáveis desta
caminhada, como a de Zequinha, a
persistência de velhos líderes como
Sebastião, Marreta e Gordo e a força de
novas lideranças como Vaguinho,
Manuela, Marilza, lapidados pelo humor
amável e irreverente do artista professor
e professor artista Francisco Fernandes,
Chico, fizeram surgir das cinzas da velha
São Gonçalo uma nova comunidade de
jovens aprendizes da arte do
pertencimento.
Chico Fernandes desenvolve há
cinco anos um trabalho pedagógico
diferenciado, com as crianças de São
Gonçalo, mesclando esporte, xadrez,
teatro e música. A qualidade do seu
trabalho foi comprovado pela aluna
Mauricéia que, depois de apresentar-se
no evento, agradeceu em nome da
comunidade por ele existir e ter
possibilitado aos jovens aprenderem:
cantar, interpretar, participar da vida da
comunidade e mostrarem o seu valor.
Este Chico Educa... ``Que horrorrr ``

Dia nove de junho, a Tocha do Pan
chegou ao Rio de Janeiro por Paraty,
inicialmente na comunidade
Quilombola do Campinho e depois foi
conduzida até a Praça da Matriz onde
foi acesa a pira Pan Americana.
Aproveitando o encerramento da
Flip e a chegada da tocha Olímpica na
tenda da Matriz o Prefeito de Paraty,
José Carlos Porto com a participação do melhor qualidade de vida.
consagrado atleta Robson Caetano fez
José Pedro (conselheiro) - É
lançamento oficial da Campanha de importante o lançamento dessa
Paraty a Patrimônio da Humanidade.
candidatura, porque uma candidatura a
Patrimônio Mundial necessariamente
Robson Caetano: É uma honra precisa do apoio da população. E eu
estar aqui representando os atletas que estou vendo hoje aqui o entusiasmo de
estarão representarão o Brasil nos Jogos vocês. E essa é apenas uma das etapas.
Pan Americanos.
Ser Patrimônio da Humanidade é muito
Durante 22 anos vesti as cores do honroso, mas é também de muita
Brasil pela seleção brasileira e tive a responsabilidade.
oportunidade de participar de quatro
O Brasil começou na década de 80,
jogos olímpicos, conquistar duas em Ouro Preto, Pelourinho, Salvador,
medalhas, estar em 5 finais olímpicas e algumas áreas naturais, Brasília... e nós
participar dos jogos Pan-americanos temos que mostrar para a Unesco toda a
com 4 medalhas... Fiquei muito feliz e importância de Paraty.
honrado em saber que estou sendo
Além da beleza indescritível dessa
abraçado por: Quilombo, Parati, Angra c i d a d e , d a i m p o r t â n c i a d e s s a
dos Reis, Caxias, Petrópolis... cidades arquitetura, da importância de nossas
que realmente têm uma ligação muito terras, da cultura tradicional, da beleza
forte com a cultura do nosso país.
única desse anfiteatro de florestas e
Espero que possamos fazer através montanhas. Nós não temos hoje
do esporte um país mais digno para nenhuma cidade patrimônio que tenha
nossas crianças.
esse cenário. Paraty ainda tem um fator
que é mais importante que isso tudo.
Prefeito José Carlos Porto - Foi Paraty é o local onde se deu no Brasil a
um fato marcante para a cidade de primeira trajetória do ciclo do ouro,
Paraty, ter sido escolhida entre 5.562 então é o começo, para muitos que vêm
municípios brasileiros para receber a da serra, o fim do caminho do ouro.
tocha. Paraty é hoje referência da Também esse caminho de ouro teve uma
cultura nacional fomentado pelo o importância fundamental na história do
evento da Festa Literária. Entre 65 Brasil e da humanidade. Porque esse
municípios, Paraty foi escolhida uma ouro foi uma das maiores minas
das 10 cidades destinos de referência encontradas em Minas Gerais, desde
cultural a ser desenvolvido pelo antes da antiguidade. Nunca foi
Ministério do Turismo. A partir de então encontrado tanto ouro. Esse ouro
passará a receber recursos do ministério transformou Paraty, Lisboa, a história no
e do governo federal para que sejam mundo e serviu de base para a revolução
feitas várias coisas, como: saneamento industrial. Esse ouro criou um caminho
básico, investimento e infra-estrutura. velho, um caminho novo, esse ouro fez o
Hoje estamos lançando oficialmente a Rio de Janeiro a cidade que é, capital do
candidatura de Paraty a ser reconhecida império português, e fez com que o
c o m o P a t r i m ô n i o C u l t u r a l d a Brasil transformasse a história da
Humanidade. E o nosso grande América do sul. Então, quando falamos
diferencial é a preservação ambiental e de Paraty, estamos falando de uma
cultural, que Paraty até hoje conseguiu história importante pelo o que ela
manter. Façamos uma corrente positiva representou e o que ela construiu. A
para que Paraty consiga esse título.
nossa proposta fala do Caminho do
Ouro, da cidade de Paraty e na sua
Amaury Babosa - Presidente do paisagem.
Comitê Pro Unesco - Em 1983 foi feito
o primeiro dossiê para ser encaminhado
a Unesco. Paraty se preservou durante
todos esses anos, e esperamos que seja
reconhecida por sua exuberância,
qualidade, pela sua beleza, pelo seu
fascínio... e tudo isso aliado à cultura
nos garantirá este título.
O que a Unesco vai representar
carimbando este título? Garantirá que
aqui em Paraty existe um turismo de
qualidade. Mas o nosso grande objetivo
é para o futuro, obtermos com tudo isso
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL OE PARATY
GABINETE DO PREFEITO

LEI N'1115199
INCLUI NO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS
ESCOLAS
MUNICIPAlS
DE
PARATY,
CONTEUDOS REFERENTES A HIST6RIA
PARA TIENSE.

o Prefeito Municipal de Paraty fa<;o saber que, a
CAmara Municipal de Paraty APROVOU e eu SANCIONO a seguinte
Lei:
Artigo 1° - Em consonancia com a art. 26 da Lei
9 .394/96 (LOB), fica 0 Poder Publico Municipal obrigado a incluir, em

pero menos urn bimestre, nas disciplinas: Hist6ria. Geografia e Artes ,
do Ensino Fundamental das Escolas Municipals de Paraty, conteudos
referentes hist6ria paratiense.
Artigo 2° - Os conteudos a que se refere 0 artigo
anterior abrangerao as seguintes aspectos: hist6na, tradicao , cultura ,
etnia, economiB, patrimonio hist6rico, riquezas naturals e importancia

a

nos contextos hist6ricos fluminense e do Brasil.
Artlgo 3' - A Secrelaria Municipal de Educa<;iio far~
cantatas, conv~nios e parcerias com a Casa da Cultura, IPHAN ,
Universidades e outras institui~oes au entidades visando a
capacitacao e aprimoramento dos professores e a enriquecimento do
conteudo proposto.
Artigo 4° - A Secretaria Municipal de Educacao, em
parceria com a Biblioteca Municipal , promoverao a criar;ao de urn
acervo bibliotecario exclusivo sabre Paraty, com vistas a taciHtar aos
orofessores, alunos e demais interessados, as pesquisas de gabinete.
Artigo 5° - A forma de planejamento e execuc;ao para
a implantacao do presente projeto ficara a cargo da Secretaria
Municipal de Educaclio.
Artigo 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua
publicar;ao, revogadas as disposicf>es em contrario.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 30 DE MARvO DE 1999.

~

BENEDITO MELO
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
GABINETE DO PREFEITO

Lei N.1224/2001.
DISPOE SOBRE A INCLUSAO NO PROGRAMA .DA
DISCIPLINA CrENCIAS, DE INFORMAC;OES E
ORIENTAC;OES CIENTIFICAS SOBRE A SINDROME
DE INSUFICrENCIA IMUNOLOGICA ADQUIRIDAAIDS, NAS ESCOLAS DE 10 GRAU SITUADAS NO
MUNICiPIO.

A Camara Municipal de Paraty APROVOU, e eu Prefeito Municipal de
Paraty SANCIONO a seguinte Lei.
Art.1 0 - Seta obrigatoria a inclusilo para disciplina "Ciencias", do curso de
10 grau dos estabelecimentos de ensino publico e particulares, situados no municipio de
Paraty, de todas as informayoes e orientayoes cientificas sobre a "SINDROME DE
INSUFICrENCIA IMUNOLOGICA- AIDS".
Paragrafo 10 _ Constarilo obrigatoriamente as informayoes e orientayoes do
Programa de "Ciencias" da S" a 8a series do 10 grau.
Paragrafo 20 - Serilo vinculadas as citadas informayoes e orientayoes atraves
de palestras e conferencias mensais proferidas por professores de Ciencias ou Medicos
especialistas na materia.
Art.2° - Caberilo its Secretarias Municipal de Educayilo e de SaMe, em
conjunto ou isoladamente, it divulgayao das palestras e conferencias, atraves de cartazes
ilustrativos em todas as escolas localizadas no Municipio de Paraty.
Art.3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicayao, revogadas as
disposiy5es contritrias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM

DE MARC;O DE 2001.
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LEI N" 1.254/2001.

INCLUI NO CURRiCULO DAS ESCOLAS
MUNICIPAlS
DE
PARATY-RJ,
A
DlSCIPLINA "EDUCAC;AO MUSICAL" E DA
INCENTIVO PARA QUE A MATERIA SEJA
MINISTRADA NAS ESCOLAS MUNICIPAlS
E PARTICULARES.
A Camara Municipal de Paraty APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1" - Fica incluido no curriculo das escolas municipais de ensino, a disciplina
"EDUCAC;AO MUSICAL", cuja carga horiiria e conteudo programiitico e pedag6gico
seriio estabelecidos pela Administrayiio Municipal, atraves da Secretaria de Educayiio,
podendo esta, firmar parcerias com outros 6rgiios ou entidades, visando a valorizayiio
dos conteudos a serem trabalhados.
Art. 2" - A Administrayiio Municipal, atraves da Secretaria de Educayiio,
instituini programas e parcerias objetivando estender e apoiar 0 ensino da
"EDUCAC;AO MUSICAL" nas escolas da rede publica municipal e nas particulares
instaladas no Nfunicipio, inclusive com 0 apoio da Sociedade Musical Santa Cecilia e
outras entidades musicais existentes e que venham a ser criadas.
Art. 3" - As despesas decorrentes da execuyiio desta Lei, correriio por conta das
dotayoes oryamentarias pr6prias, suplementares, se necessario.
Art. 4" - Esta Lei entrarii em vigor na data de sua publicayiio, revogadas as
disposiyoes em contriirio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 11 DE SETEMBRO DE 2001.
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LEI N° 1.294/2002.
FICA 0 PODER EXECUTIVO AUTORIZADO
A INCLUIR NO ENSINO DAS ESCOLAS
MUNICIPAlS
PARATY/RJ,
DE
PROGRAMAS
REFERENTES
A
PREVEN<;:AO E COMBATE AO USO DE
DROGAS.

A Ciimara Municipal de Paraty APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no ensino das
Escolas Municipais de Paraty, programas referentes a preserva"ao e combate ao uso de
drogas.
Art. 2° - Os programas a que se refere 0 artigo anterior abrangerao os seguintes
aspectos: prevelwao, combate, abordagem, riscos, efeitos colaterais, legisla"ao aplicavel
entre outros afins.
Art. 3° - A Administra"ao Municipal, atraves da Secretaria Municipal de
Educa"ao e de SaUde, instituira programas, convenios e parcerias com outras
institui,,6es ou entidades objetivando a capacita"ao e aprimoramento dos professores e 0
enriquecimento do conteudo programatico.
Art. 4° - A Secretaria Municipal de Educa"ao promoveni seminarios, palestras,
exposi,,6es e outras [ormas de esclarecimentos sobre as drogas e seus maleficios, bem
como ficani encalTegada de planejar e executar as formas de implanta"iio e execu"iio
dos programas.
Art. 5° - 0 Poder Executivo promovera, ainda a extensao desta iniciativa para as
escolas estaduais e particulares do municipio.
Art. 6° - As despesas decorrentes da execu"ao desta Lei correrao por conta das
dota,,6es or"amentarias proprias, suplementares, se necessario.
Art. 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica"ao revogadas as
disposi,,6es em contrario.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 03 DE JUNHO DE 2002.

Jos
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LEI N° 1.34812002.

AUTORlZA 0 PODER EXECUTIVO, CRIAR
A FACULDADE MUNICIPAL.

o Povo do Municipio de Paraty, por seus representantes na Camara, APROVOU , e eu,
Prefeito Municipal, em seu nome, SANCIONO seguinte Lei:
Art. I" - Fica autorizado 0 Executivo Municipal, criar a FACULDADE MUNIClPAL
DE PARATY ministrado cursos nas areas de Letras, Filosofia, Ciencias Humanas e
Exatas.

§ 10 - A institui~ao aqui constituida podera fazer parceria com institui~6es afins;
publica ou privada, nacional ou estrangeira, com 0 objetivo de expandir sua grade
curricular desde que nao fira 0 Art 4° desta lei.
§ 2" - 0 Perfeito Municipal providenciani junto as autoridades de ensino competentes
no senti do de obler imediata legaliza~ao da faculdade ora criada, para 0 seu
funcionamento, nos moldes estabelecidos pelas leis vigentes com relac;ao a
estabelecimentos des sa natureza.
Art. 2° - Os corpos administrativos e docentes serao organizados pela Fundac;ao
educacional, de acordo com as necessidades de funcionamento do estabelecimento.

§ Unico - Os professores serao contratados e receberao por aula, de conformidade com a
tabela que consta do respectivo Regimento Interno, aprovado pela Camara Municipal.
Art. 3° - As despesas decorrentes com a execuc;ao desta Lei, correrao a conta de
dota~6es orc;amentarias pr6prias do or~amento vigente.
Art. 4° - Para 0 ingresso nos cursos ministrados por esta entidade, alunos da rede
escolar de Paraty ou residentes no municipio a mais de oito anos terao direito de optar
entre 0 vestibular e test ~d~ aptidao
Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes
em contn'lrio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
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LEI N' 1.38612003.
INSTITUI o USO DO UNIFORME
ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
DO
MUNICiPIO
DE
PUBLICA
PARATYIRJ.

Artigo 10 - Institui a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar para alunos da rede
publica do Municipio de ParatylRJ.
Panigrafo Unico - A obrigatoriedade prevista no caput indicani em
Municipais da Zona Rural, Costeira e Urbana.

todas as escolas

I - Para 0 cumprimento do disposto no § unico fica autorizado 0 poder Executivo, atraves
da Secretaria de Educar;;ao a fornecer os uniformes gratuitamente para alunos que nao
disponham de recursos para a sua aquisir;;ao.
Artigo 2" - A Secretaria Municipal de Educar;;ao regulamentara as disposir;;oes necessarias
ao cumprimento desta lei.
Artigo 3 0 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicar;;ao, revogadas as disposir;;oes
em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, E,M 15 DE SETEMBRO DE 2003.

JOSE CLAUDIO DE ARAUJO
Prefeito
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LEI N.o 1.507/2006

DISPOE SOBRE A ISEN<,::AO DO
PAGAMENTO DE TARIFAS NOS
SERVH;OS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICiPIO DE PARATY.
PARA
ALUNOS
DO
EN SINO
FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE
~UBLICA DE ENSINO E DA. OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o

PREFEITO DO MUNICiPIO DE PARATY,
Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuiyoes que Ihes silo conferidas por
Lei, e vi sando a regulamentayilo no disposto no artigo 227, inciso III, da Lei
Orgiinica Municipal, faz saber que a Camara Municipal APROVOU e eu
SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1° - E assegurada, na forma, nos limites e sob as condiyoes estabelecidas
nesta Lei, isenyi'io no pagamento de tarifa nos serviyos convencionais de
transporte rodoviirrio Municipal de passageiros por 6nibus do Municipio de
Paraty, para alunos do ensino fundamental e medio da rede publica.
Art. 2° - A isenyiio a que ser refere 0 artigo anterior sera reconhecida mediante
a expediyiio de "vale-educayiio", para os estudantes do ensino medio e
fundamental da rede publica.
Paragrafo Unieo - A cada "vale" sera atribuido, independentemente de qual
seja a linha ou serviyo na qual se utilizani, 0 valor de R$ 0,75 (setenta e cinco
centavos), correspondendo a urna passagem, no percUTSo e, quando for 0 caso,
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nos dias e honirios nele designados, cabendo ao Poder Executivo deliberar
sobre atualiza~iio daquele valor.
Art. 3° - 0 "vale-educa~ao" sera emitido pelo Municipio em favor do aluno do
ensino fundamental e medio da rede publica, para ser utilizado,
exclusivamente, no seu deslocamento entre a sua residencia e 0
estabelecimento do ensino e vice-versa.
§1 ° - Cada beneficiario fara jus a urn maximo de cinqiienta "vales-educa~ao"
por mes, durante os semestres letivos, reduzindo-se as quantidades distribuidas
em fun~ao do inicio e termino do ano letivo, periodos de ferias escolares,
recessos e feriados.

§2° - A

distribui~ao

do

"vale-educa~ao"

far-se-a atraves da Secretaria

Municipal de Educa~ao.
Art. 4° - Os "vales-educa9ao" seriio pessoais e intransferiveis, sujeitando-se
aquele que, a qualquer titulo, os alienar ou emprestar, a cassa~ao do direito de
usa-los e a apreensiio dos que tiver em seu poder, a1em de ficar privado do seu
uso por urn ano, dobrando-se 0 prazo de priva~iio a cada reincidencia.
Art. 5° - 0 Poder Executivo expedira os regulamentos necessarios
do disposto nesta Lei.

a execu~ao

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as
disposi~5es em contrario.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 05 DE MAIO DE 2006.

