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1. APRESENTAÇÃO
Chegamos ao século XXI e, com ele, grandes renovações estão acontecendo.
Vivemos um tempo de transição, marcado por mudanças de paradigmas, conceitos e
concepções. O homem, as instituições e a sociedade vivem constante e veloz processo de
transformação nas relações sociais estabelecidas, alimentando as desigualdades.
Faz-se necessário estabelecer a interação entre os diversos setores da sociedade,
estimulando um processo permanente de discussão que proporcione o enfrentamento desta
realidade. Para isso, é fundamental a definição de políticas públicas nas áreas sociais, em
especial na educação.
Este documento apresenta o texto do plano municipal de educação- PME de Santo
Antônio do Palma/RS, com vigência de 2015 a 2025, elaborado sob a coordenação da
Comissão Organizadora que foi instituída pelo DECRETO MUNICIPAL Nº188, de 21 de
janeiro de 2015, com integrantes da SMEC, AUSA, Escola Municipal, Creche Municipal,
Escola Estadual, CPM, APM, pais de alunos, Secretaria de Saúde, CRAS, Secretaria de
Administração e Conselho Municipal de Educação, para fins de construção do Plano
Municipal de Educação.
A trajetória deste trabalho se iniciou em julho de 2014, com alguns
encaminhamentos iniciais e no ano de 2015, após a formação da Comissão Organizadora
desencadeou-se o debate oficial acerca da política educacional a ser desenvolvida neste
Município por todos os segmentos organizados, constituídos pela sociedade civil, por
instituições de ensino, associações, entre outros.
O PME se constitui em instrumento democrático e participativo com a finalidade de
trazer as diretrizes, os projetos e as metas educacionais a serem executados no período de 10
(dez) anos, garantindo assim a qualidade de construção e implementação das mesmas. Sua
elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº
13.005, de 15 de junho de 2014, que declara no artigo 8°: “Os estados, Distrito Federal e o
Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos
já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei”.
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Neste sentido, é compromisso desta administração o investimento efetivo nas
pessoas, proporcionando educação de qualidade às crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos, num esforço conjunto entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada.
Queremos ser referência nacional no ensino público.
É intenção do Plano Municipal de Educação contribuir efetivamente para esta
realidade. É preciso concretizar as mudanças necessárias à oferta, acesso e permanência dos
educandos nas unidades educativas e instituições de ensino do nosso município.
O desafio maior na elaboração deste Plano foi articular os vários segmentos e
instituições ligadas à Educação, visando à construção conjunta de um documento que
contemplasse as reivindicações e expectativas da sociedade em relação à educação
municipal, traduzidas em metas.
A elaboração participativa deste Plano significa que as diretrizes e metas definidas,
de forma articulada, possibilitam efetivamente concretizar a educação de qualidade que as
pessoas do nosso Município tanto merecem.

Fernando De Marco
Secretário de Educação e Cultura
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2. INTRODUÇÃO
O planejamento sempre fez parte da história do ser humano como um valioso
instrumento para modificar a realidade e concretizar seus propósitos. Planejar é um
processo, cuja finalidade está em estabelecer estratégias, caminhos, metas e meios que serão
utilizados para chegar ao resultado almejado. É uma atividade consciente e racional, que
acaba por definir as melhores opções para alcançar um determinado objetivo. Quando
falamos em Educação, com mais razão e força, faz-se presente o planejamento. A atividade
de planejar faz parte do processo de aprendizagem, como bem sabem os educadores. Da
mesma forma, a organização, a estruturação e o funcionamento da Educação Municipal
imprescindem de um planejamento eficiente.
O PME trata do conjunto da educação, no âmbito Municipal, expressando uma
política educacional para todos os níveis, bem como as etapas e modalidades de educação e
de ensino. É um Plano de Estado e não somente um Plano de Governo. Sua elaboração está
preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de
janeiro de 2001, que declara: “será preciso, de imediato, iniciar a elaboração dos Planos
Estaduais em consonância com o Plano Nacional e, em seguida, dos Planos Municipais,
também coerentes com o Plano do respectivo Estado, devendo, estes três documentos,
comporem um conjunto integrado e articulado”.
Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público,
preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão democrática
de ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e impessoalidade, a
autonomia e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a representatividade e a
competência, fica construído o presente Plano Municipal de Educação, um plano decenal.
Ele requereu, de todos nós, que dele participamos clareza e objetividade a respeito de qual
educação queremos.
Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito de
cidadania, autonomia e de comprometimento, com a formação plena dos cidadãos, nos
anima e nos aponta para um caminho em que a educação deve ser o alicerce para o
desenvolvimento da sociedade do conhecimento.
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O PME preconiza o que está posto no Plano Nacional de Educação. De forma
resumida, os principais aspectos norteadores abordados são:
 A elevação global do nível de escolaridade da população de Santo Antônio do Palma;
 A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
 A democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais.
Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Santo Antônio do Palma aponte
para uma Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova visão
de mundo, em condições para interagir, na contemporaneidade, de forma construtiva,
solidária, participativa e sustentável.

12

4. MENSAGEM DO PREFEITO

O Plano Municipal de Educação (PME), elaborado pelo seguimento educacional
representará um novo caminho e um novo marco na recente história de nosso município, e
vai fazer parte das novas ações em benefício da educação que queremos.
Este Plano em forma de documento que estamos apresentando à nossa comunidade,
os cidadãos terão a oportunidade de apresentar e debater propostas que darão suporte à
gestão educacional escolhidas pela comunidade santo-antoniense.
Isso tudo vem para colaborar com as discussões dos programas, projetos e ações
governamentais, tendo como papel principal da educação, o direito de todos ao seu acesso, a
permanência e conclusão com sucesso nas instituições de ensino municipal.

GERSON LUIZ RICHATO
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HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DO
PALMA
4.

Em junho de 2014, depois de um longo período de tramitação, foi publicada a Lei nº
13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação. A Lei estipulou, em seu artigo 8º,
o prazo de 1(um) ano para que Distrito Federal, Estados e Municípios elaborem (ou
refaçam) seus planos.
Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação se constituirá na formalização de toda
política educacional do sistema de ensino local, que será desenvolvida de acordo com as
diretrizes e metas traçadas, dentro de um determinado espaço de tempo.
Para construir este Plano, a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do
Palma adotou uma metodologia participativa e democrática, envolvendo a Sociedade Civil
Organizada e Instituições de Ensino e da Administração Pública, com integrantes da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), Associação dos Universitários de
Santo Antônio (AUSA), Escola Municipal, Creche Municipal, Escola Estadual, CPM, APM,
pais de alunos, Secretaria de Saúde, CRAS, Secretaria de Administração e Conselho
Municipal de Educação, para fins de construção do Plano Municipal de Educação.
Foram realizadas reuniões com representantes dos diversos segmentos da sociedade
organizada. Nessas reuniões tomamos conhecimento mais aprofundado do Plano Nacional
de Educação (PNE) e do Plano Estadual de Educação (PEE). O processo mais intenso foi
realizado com os professores da rede estadual de ensino e com os professores da rede
municipal para a reflexão e elaboração das metas. Este processo proporcionou a participação
democrática, a discussão e aprovação das propostas de Metas, para comporem o Plano
Municipal de Educação.
Durante a audiência pública, a população em geral composta de representantes do
poder legislativo, professores, alunos, seus responsáveis, membros das entidades, das
comunidades escolares e locais tiveram oportunidade de ouvir a explanação do Plano
Municipal de Educação e expor suas idéias e apresentar sugestões relacionadas aos mais
variados temas da educação no Município.
Acreditando que todo progresso e desenvolvimento humano têm como mola
propulsora a educação e não a educação apenas no seu aspecto intelectual, mas a educação
14

que compreende o ser humano, como sujeito humano no seu sentido integral. O Município
de Santo Antônio do Palma, elaborou este documento norteador das políticas educacionais,
determinando objetivos e metas para os próximos dez anos.
Sabe-se que, pensar, planejar e promover a educação é acreditar que ela possa fazer
acontecer às transformações necessárias para que todos possam usufruir de uma sociedade
mais justa, solidária e humana. Este Plano Municipal de Educação é o resultado de uma ação
conjunta com a participação efetiva de toda a sociedade Santo Antoniense. Um plano
construído pela sociedade e para a sociedade.
Constitui-se em um instrumento de resposta às demandas, na área da Educação
pública e privada do Município de Santo Antônio do Palma, por articular diretrizes, metas,
aspirações compartilhadas, com legitimidade.

5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
5.1. Aspectos Geográficos
5.1.1. Localização
O município de Santo Antônio do Palma está localizado na área de transição entre a
Região serrana e o Planalto Médio, sendo o território formado predominantemente por áreas
isoladas, as quais correspondem a 60% do município. As áreas montanhosas correspondem a
38% e as áreas planas à 2% do município. Sua área é de 126,095 km², distanciando-se da
capital do Estado, Porto Alegre, 240 km.
O município limita-se com os municípios:
Norte: Gentil e Marau
Sul: Casca
Leste: São Domingos do Sul e Ciríaco
Oeste: Vila Maria
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5.1.2. Mapas do município com os municípios
vizinhos

5.1.3. Santo Antônio do Palma e suas comunidades
Comunidade

Distância da sede (km)

Nosso Senhora do Rosário

7 km

Santa Terezinha

6,5 km

São José

3,5 km

Cristo Rei

6 km

Nossa Senhora da Pompéia

5,5 km

Nossa Senhora das Graças

8,5 km

Santo Antônio do Quaraim

7,5 km
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São Brás

7 km

Sagrada Família

8 km

Nossa Senhora do Carmo

4 km

Santa Lúcia

5,5 km

São Valentin

3 km

São Roque

4 km

Santa Ana

6 km

Santo Antônio da Usina

10,5 km

Nossa Senhora de Fátima

4,5 km

Nossa Senhora da Salete

6 km

São Miguel

3,5 km

Fonte: Secretaria de Orçamento Participativo, janeiro de 2015

5.1.4. Hidrografia
Não existem grandes rios que passam pelo município e sim bastante arroios que na
maioria deles são preservados pelas margens com vegetação.

5.1.5. Clima
Caracteriza-se por mudanças rápidas, em consequência de sua topografia. Podem
ocorrer num curto espaço de tempo calor, frio, chuvas ou vento forte. Apresenta
temperaturas variando entre -4ºC e 36ºC. A temperatura média é de 20ºC.
É classificado como subtropical úmido, com chuvas frequentes. No inverno, com as
baixas temperaturas, ocorrem geadas intensas e algumas vezes neve. Não é muito frequente
a ocorrência da cerração.

5.1.6. Vegetação

As riquezas vegetais constituem-se de algumas reservas de madeiras como cedro,
angico, araucária, pinus ellioti, eucaliptos, acácia, canela, carrapicho, louro, cerejeira,
camboatá, branquilho, cinamomo, guabirobeira entre outras.
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5.1.7. Topografia

Quanto ao aspecto topográfico de Santo Antônio do Palma, o relevo apresenta-se
acidentado, apresentando grande número de montanhas, de vales, de arroios e de riachos. A
altitude média é de 669 metros, tem como latitude: -28.493757835254 e longitude: 52.022427375638. O solo apresenta-se areno-argiloso, próprio para a agricultura.

6. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
A área do Município de Santo Antônio do Palma, pertencia inicialmente ao Município
de Guaporé, tendo sido desmembrado em 1955, por ocasião da emancipação do Município
de Casca, ficando anexado a este.
Os primeiros moradores da localidade de Santo Antônio do Palma, surgiram no
final do século XIX e início do século XX, não se podendo precisar o ano. Foi colonizado
por imigrantes italianos e poloneses. Os primeiros moradores a se fixarem na sede e
arredores de nosso Município foram: Cipriano Miranda, Antônio Biriba, Urbano Perin,
Jacó Rosseto, Terêncio Giglioli, Ângelo Bussolarro, Constante Rebelatto, Antônio Borça e
Bortolo Palma entre outros.
As estradas eram bem precárias dificultando o desenvolvimento. A influência da
família Palma foi tão grande que o local passou a se chamar Vila Palma e mais tarde
município de Santo Antônio do Palma.
Em 03 de maio de 1914, foi criada a primeira Escola Municipal de Santo Antônio. O
primeiro professor chamava-se João Copini, substituído após pelo professor José Mattiello,
que lecionou durante 35 anos.
A religiosidade sempre foi profunda. O espírito de fé fez com que em cada
comunidade o povo construísse uma Capela para rezar e fazer reuniões. Sempre houve uma
só religião, a Católica Apostólica Romana, a qual é praticada até os dias de hoje. Em tempos
atuais manifesta-se outras denominações religiosas.

18

A Paróquia era atendida por padres vindos de Casca. Em 1959 criou-se a Paróquia de
Santo Antônio, que hoje é orientada por um padre que atende além da matriz, mais 17
capelas.
No ano de 1962, o então Prefeito Municipal de Casca, Sr. Arcido Perin, sancionou e
promulgou a Lei Municipal n.º 190, de 12 de dezembro de 1962, que criava o Distrito de
Santo Antônio, tornando-o 4.º Distrito de Casca.
Porém, com o passar do tempo, o povo sentiu a necessidade de descentralizar o poder
político e sócio-econômico. Criar uma maior autonomia, trazer recursos e melhores
condições para o povo. Para tanto era preciso emancipar. Formou-se uma Comissão
Emancipacionista, em julho de 1990.
A comissão foi incansável na luta, e o povo contribuiu fortemente, sendo unânime
em consagrar o SIM pró-emancipação, em 10 de novembro de 1991.
Satisfeitas as exigências do governo estadual, no dia 20 de março de 1992, pelo
Decreto n.º 9591/92, foi criado oficialmente o novo Município de Santo Antônio do Palma.
A instalação do Município aconteceu no dia 1.º de janeiro de 1993. Na primeira
administração municipal, tomou posse o Prefeito Nestor Spolti juntamente com 9
vereadores. O segundo Prefeito foi Elói Antônio Palma. O terceiro prefeito foi Milton
César Dal’Asta, reeleito sendo também o quarto Prefeito. O quinto prefeito foi Silvério Zat
e o atual e sexto prefeito é Gerson Luiz Richato.
Atualmente, a maior fonte de renda do Município está na agricultura com grande
diversificação de culturas, destaque para a produção agroecológica, a agricultura familiar, a
exploração de basalto, a fumicultura, a avicultura, a suinocultura, e a produção de leite,
indústria madeireira e moveleira também têm seu destaque.
A extensão territorial do Município é de 126,1Km². De acordo com o último censo
do IBGE (2010) o Município conta com 2.139 habitantes, sendo 1.112 homens e 1.027
mulheres. Outro fato interessante é que apenas 681 habitantes vivem no meio urbano e
1458 no meio rural, caracterizando o Município como essencialmente agrícola.
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Há apenas uma escola Municipal na área Urbana que atende 145 alunos, uma
Creche Municipal que atende 45 alunos, e uma única Escola Estadual, que atende 200
alunos, com Ensino Fundamental e Ensino Médio, localizada na cidade.
Dá-se destaque a valorização cultural com apoio ao CTG Pousada dos Tropeiros e o
cunho Tradicionalista, ao grupo Folclórico Polonês Orzei Biaily (Águia Branca) e as
iniciativas folclóricas italianas.
Os aspectos turísticos envolvem paisagens naturais, montanhas, cascatas, casas
típicas polonesas e italianas, capela em madeira, centro agroecológico e a Praça Municipal,
considerada uma das mais belas da região.

7. POPULAÇÃO

A população de Santo Antônio do Palma, é formada basicamente por descendentes
europeus, destacando-se aqui os italianos e poloneses. Hoje contamos com 45% de cada uma
destas etnia e os outros 10% são compostos por outras etnias, presentes em nosso município.
Percebe-se também que alguns fatores foram preponderantes na distribuição e composição
da população de Santo Antônio do Palma, tais como:
− A integridade social, destacando-se a ajuda mútua, nas mais diversas tarefas,
desde a questão econômica, até a luta política e social, como a abertura de estradas e de
mercado para compra, venda e troca daquilo que produziam;
− A influência da Igreja Católica, com seus valores religiosos esteve presentes,
principalmente naquilo que se referia à estrutura familiar, valorizando o modelo patriarcal;
− As identidades culturais foram construídas tendo como base as etnias
simbolizadas pelos hábitos e costumes trazidos do seu lugar de origem. Assim não havia a
idéia de nacionalismo presente quando falavam sobre o país que os recebeu.
- Enquanto na Itália se vivia um período de crise, nossas terras eram revestidas de
mata, que com a chegada dos imigrantes foram sendo desbravadas para o cultivo de
alimentos.
- As igrejas e as imagens sacras representam a reconstrução da vida longe de casa,
baseada na fé e na religiosidade de um povo. A expressão religiosa é demonstrada em suas
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manifestações cotidianas e festivas. Temos a festa em honra a Santo Antônio e a tradicional
Romaria das Rosas.
- A Banda Marcial apresenta-se em festividades municipais e no desfile cívico de
07 de setembro de cada ano no próprio município, e fora dele também, traz o encanto e a
beleza do trabalho realizado pelo professor e seus alunos.
- O Centro de Tradições Gaúchas Pousada dos Tropeiros. Quando o município de
Santo Antônio do Palma pertencia ao município de Guaporé, e após Casca, os tropeiros
paravam nestas terras para alimentar-se, alimentar os cavalos e descansar, depois seguiam
viagem para Passo Fundo.
- O grupo de cavalarianos, faz cavalgadas em festas e romarias na região e buscam a
Chama Crioula na cidade de Passo Fundo – RS no mês de setembro de cada ano.
- Grupo de danças polonesas ORZEL BIALY, (Águia Branca) é um grupo
folclórico com integrantes descendentes de poloneses vindos de várias capelas do interior do
município e até mesmo alguns de municípios vizinhos.
- Todos os anos, no mês de março, aniversário do município, são realizados os
jantares típicos: polonês, italiano e ecológico. Cada um com comidas, bebidas, decoração e
shows característicos de cada cultura.
- O município hoje, se constitui por uma população formada não só de descendentes
italianos e poloneses, mas também de outras etnias. Há pessoas que migram para a nossa
cidade em busca de trabalho e melhores condições de vida, tendo em vista a grande
prosperidade do município.

7.1. Evolução dinâmico-demográfica-Brasil

7.2. Taxa de urbanização
População total do município em 2010
Taxa de urbanização
Taxa de urbanização da região
Taxa de urbanização do estado

2.139
31,84%
84.93%
85.1%
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7.3. População de Santo Antônio do Palma -2010
População
Total
Urbana
Rural

Número Absoluto
2.139
681
1.458

%
100%
31,84%
68,16%

7.4. Santo Antônio do Palma-População estimada-2014
Ano
2007
2010
2014

População total
2.216
2.139
2.199

População Urbana
554
681
741

População Rural
1662
1.458
1.458

7.5. Indicadores da qualidade de vida

Indicador
Mortalidade infantil(por mil
nascido vivos)
Abastecimento de água
Esgoto sanitário(atendimento)
Coleta de lixo(atendimento)

Sto. Ant. do Palma
0

Região
10,1

RS
9.9

98%
Sem tratamento
60%

98%
39.7%
-

98%
40.5%
-

7.6. Indicadores do Desenvolvimento Humano IDH-M SAP
Ano
2010

Expectativa de
vida ao nascer
74,29

Renda Per
Capita
1.020,62

IDH-M
0,764

Classificação
Estado RS
53

Classificação
nacional
304°

7.7. Faixa etária da população de Santo Antônio do Palma
Faixa etária
0 a 3 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
Até 19 anos
Acima de 19 anos
Total

N° de pessoas
94
119
154
184
551
1.588
2.139

%
4.39%
5.56%
7.19%
8.60%
25.76%
74.24%
100%

% Acumulada
9.95%
17.14%
25.75%
100%
100%
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7.8. Taxa de Natalidade

Ano
2014

Sto. Anto. do Palma
6.5

RS
11.6

Brasil
15.77

Fonte:IBGE,2010

8. DISTÂNCIAS DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA ÀS CIDADES QUE FAZEM
DIVISA

CIDADE
Gentil
Marau
Casca
São Domingos do Sul
Vila Maria
Ciríaco

KM
7,8 km
25,8 km
11,4 km
27,4 km
21,6 km
51,00 km

Fonte: DAER, janeiro de 2015.

8.1. De Santo Antônio do Palma às Capitais dos países do Mercosul

PAÍS
Paraguai
Argentina
Uruguai

KM
989 km – Assunção (via Foz do Iguaçu)
1.964 km – Buenos Aires (via Montevidéu)
1.083 km - Montevidéu (via Chuí)

Fonte: DAER, janeiro de 2015.

8.2. Vias de acesso

RODOVIAS
Rodovia BR 285
Rodovia RS 324

CIDADE
Passo Fundo a Lagoa Vermelha – km 23
Passo Fundo a Casca – km 10

Fonte: DAER, janeiro de 2015.
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9. ATIVIDADES ECONÔMICAS
A Constituição Federal destaca a atuação do Estado na economia ao descrever a
exploração direta da atividade econômica pelo Estado e do Estado como agente normativo e
regulador da atividade econômica, a partir do artigo 170 da Constituição Federal. Tais
situações constituem instrumentos pelos quais o Poder Público atua e coordena a
observância dos princípios da ordem econômica, tendo em vista a realização de seus
fundamentos e seus fins.
Assim, enquanto a economia preocupa-se com a lei da oferta e da procura com a
busca de novos mercados; no meio ambiente pode ser observado que o comportamento
humano muitas vezes pode gerar um impacto ambiental provocado pelo desenvolvimento de
determinada atividade econômica, se não forem observados os cuidados com a proteção
ambiental.
O desenvolvimento sustentável exige três situações: crescimento econômico,
qualidade de vida e justiça social. Em nenhum momento, entretanto, sugere-se que os
municípios deixem de crescer, para que a natureza fique intocável. O crescimento
econômico tem que continuar a acontecer. Porém, deve-se procurar alternativas e formas de
crescimento econômico que não sejam degradadoras do meio ambiente, que não sejam
impactantes, e, se o forem, devem ser procuradas fórmulas a fim de neutralizar os efeitos
nocivos para que o crescimento econômico continue, proporcionando as duas outras
situações acima mencionadas: Qualidade de vida e Justiça social. E qualidade de vida e
justiça social só se consegue com a garantia do direito a cidades sustentáveis.
Deve-se ter em vista as razões que fundamentam a atuação do Estado brasileiro no
domínio econômico. A Constituição Federal no art. 170 trata da atividade da ordem
econômica, consagrando dentre outros, os princípios da propriedade privada, função social
da propriedade, defesa do consumidor e do meio ambiente. De outro lado, o art. 225 reza
acerca da proteção do meio ambiente.
No entanto, em que pese à exigência constitucional de respeito pelo meio ambiente, a
atividade empresarial, em grande escala, desconsidera os efeitos nocivos de determinadas
ações, que podem provocar danos ao meio ambiente.
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É pertinente observar que a livre iniciativa não pressupõe irresponsabilidade por
prejuízos causados à natureza e à comunidade.
O artigo 3º da Constituição Federal, através do inciso II assegura que o Estado deve
garantir o desenvolvimento. E ao garantir o desenvolvimento, deve o Estado promover a
combinação de crescimento econômico com as condições básicas de vida, dentre as quais a
alimentação, a saúde e preservação ambiental. Referido dispositivo deve ser analisado à luz
dos artigos 170 e 225 da Carta Constitucional.
Assim, o conceito jurídico de desenvolvimento pode ser entendido como sendo o
princípio que informa as demais regras do ordenamento jurídico, no sentido de orientá-las à
efetivação dos direitos sociais, os quais encontram sua base nas necessidades públicas.
A município de Santo Antônio do Palma tem consciência da lei e tem compromisso
com o desenvolvimento econômico e com a preservação do meio ambiente. Frente a isso
estamos realizando um grande investimento e atendimento às demandas do meio rural. No
meio urbano estamos realizando o processo de legalização do distrito industrial, visando um
futuro promissor.
A base da economia de Santo Antônio do Palma está na agropecuária, com destaque
nas atividades para a produção de soja, de milho, de fumo, na criação de aves, de suínos, de
gado leiteiro e da agricultura ecológica, a qual vem recebendo destaque a nível estadual,
sendo ocupada, em sua maioria, por grupos de proprietários da agricultura familiar. Na
região urbana, os empregos estão relacionados ao setor público municipal, estadual e outros
empregos estão relacionados às atividades da madeira, tanto no processo de beneficiamento
como na fabricação de móveis, destaca-se também a fabricação de calçados.

10. ASPECTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS
A cultura é tudo aquilo que não vem da própria natureza e sim tudo o que é
produzido pelos animais racionais que são os seres humanos, e é exatamente isso que
diferencia os seres humanos dos animais irracionais, a capacidade de fazer cultura.
A diversidade de culturas também é muito grande, pois envolve diversas pessoas de
vários lugares com hábitos e costumes diferentes, e apesar de todas essas diferenças o
respeito entre as pessoas de diferentes culturas é essencial para o bom convívio entre eles.
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O Brasil é um país com uma grande diversidade de pessoas, de raças, cores, línguas,
hábitos, costumes e principalmente culturas diversificadas, pois em nosso país se concentra
povos de todos os lugares do mundo.
A cultura não é somente uma herança que vem de família, mas também um legado
herdado da sociedade. Ela disponibiliza de grande diversidade de conceitos e significados
para o conhecimento dos Brasileiros, envolve arte, crenças, hábitos, costumes, entre muitos
outros.
Em Santo Antônio do Palma, alguns eventos ocorrem durante o ano, trazendo para os
moradores resgate da cultura, lazer, conhecimento e prazer, os quais são de grande
relevância.
O município oferece aulas de ballet, curso de violão, coral, banda marcial,
escolinha de futsal, Natal Canto e Arte, desfile Cívico de sete de setembro, invernada de
CTG, grupo de danças, passeio ciclístico, cavalgadas, exposição de arte, gincanas, desfile
em homenagem às culturas, grupo da Melhor Idade, peças teatrais, feira de artesanato,
shows musicais, campeonatos diversos, oplatek
A banda Municipal foi fundada em 2013, conta hoje com 24 integrantes de várias
idades, todos de nosso município, a mesma é mantida pelo Poder Público Municipal. A
Banda Marcial apresenta-se em festividades municipais e no desfile cívico em setembro de
cada ano no próprio município, e fora dele também, traz o encanto e a beleza do trabalho
realizado pelo professor e seus alunos.

O Centro de Tradições Gaúchas Pousada dos

Tropeiros foi oficialmente fundado no dia 07 de setembro de 1994. Atualmente conta com
as invernadas Mirim, Juvenil e Xirú que tem um total de aproximadamente 70 dançarinos,
que levam o nome da entidade para rodeios, enartinhos e apresentações regionais. A
invernada adulta já representou o Rio Grande do Sul, em um festival na cidade de Itaquiry,
no Paraguai.
No ano de 2014 aconteceu pela primeira vez o Entrevero Cultural de Piás da 7ª
Região Tradicionalista.

O quadro de associados é formado por aproximadamente 130

sócios.
O grupo de cavalarianos teve início com uma simples conversa de amigos, tendo
mais tarde o nome escolhido como “Velha Canhada”, que surgiu em função do apelido do
povoado desde município que era chamado inicialmente de “canhada” em função de seu
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relevo. Iniciou-se em novembro de 2013 e é composto por cerca de 20 integrantes do
município, os mesmos fazem cavalgadas em festas e romarias na região e a buscam a Chama
Crioula na cidade de Passo Fundo – RS no mês de setembro de cada ano.
Grupo de danças polonesas ORZEL BIALY (Águia Branca) é um grupo folclórico
que iniciou seus trabalhos no ano de 2002, com integrantes descendentes de poloneses
vindos de várias capelas do interior do município e até mesmo alguns de municípios
vizinhos. O grupo apresenta-se em feiras, amostras de dança e jantares típicos. Em abril de
2014 o grupo encerrou suas atividades.
Todos os anos, no mês de aniversário do município, em março, são realizados os
jantares típicos: polonês e italiano. Cada um com comidas, bebidas, decoração e shows
característicos de cada cultura. Cada ano é uma comunidade diferente que realiza. Faz-se
também o jantar ecológico, tradição que passa de administração para administração, pois no
município há várias famílias que produzem alimentos ecológicos, neste, como nos demais, é
feito um cardápio bem variado incluindo carnes e comidas ecológicas.
O Departamento de Esportes em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura e CMD realizam eventos e diversos campeonatos municipais e intermunicipais,
nas mais diversas modalidades e em todas as categorias: sênior, adulto, infantil, mirim,
masculino e feminino. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura oferece escolinhas de
futsal duas vezes por semana.

11. ASPECTOS EDUCACIONAIS
11.1. Histórico da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Aneto Bogni
A criação da primeira escola do então povoado Palma aconteceu em 3 de maio do
ano de 1914, sendo na época escola municipal do município de Guaporé, ao qual o então
povoado pertencia.
Sua localização mudou no decorrer dos anos, mas sempre ficou situada na sede do
povoado.
Em 30 de setembro de 1952, pelo Decreto Estadual nº 3.539 a escola passou a ser
estadual, com a denominação de Escola Isolada.
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Ao passar dos anos a escola mudou várias vezes de nome. Em 1955, Casca
emancipou-se do município de Guaporé e o povoado Palma passou a pertencer ao novo
município.
A partir de 1956, a escola passou a se chamar de Escola Rural do Palma. Em 1961
passou a ser denominada de Grupo Escolar Rural. Em 1971 Escola Rural Padre Aneto
Bogni.
Até 1978 eram oferecidos na escola da primeira a quinta série, ou seja,o ensino
primário na época. Pela portaria Nº 22.386 de 16 de outubro de 1979, a escola foi
reorganizada para oferecer o ensino fundamental completo e passou a denominar-se Escola
Estadual de 1º Grau Padre Aneto Bogni. A partir deste ano, foram oferecidas uma série a
mais por ano até completar as oito séries do 1º Grau Completo.
Em 2001 a escola passou a chamar-se Escola Estadual de Ensino Médio Padre
Aneto Bogni, por receber a autorização de funcionamento do Ensino Médio.
Por vários anos também foram oferecidas a Educação Infantil e Educação de Jovens
e Adultos.
Hoje a escola possui cerca de 200 alunos, com turmas que vão do 5º ao 9º ano do
Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Conta ainda com 28 profissionais
da educação (professores e funcionários) e atende nos três turnos diários.

11.2. História da Escola municipal
O município de Santo Antônio do Palma iniciou o atendimento às crianças da
Educação Infantil no ano de 2000, sendo que nesse primeiro ano todas as Escolas
Municipais estavam localizadas nas sedes dos distritos, recebendo alunos das proximidades
e na faixa etária de 5 e 6 anos de idade.
A Escola Municipal Professor José Mattiello, ao ser instalada iniciou o
atendimento aos alunos da Educação Infantil em março de 2008. Inicialmente foram
acolhidas as crianças da faixa etária de 4 e 5 anos de idade, sendo que no primeiro ano foram
atendidas 35 crianças, e assim sucessivamente conforme a demanda do município. Hoje
temos em torno de 145 alunos desde o Pré-A até o 5º ano. Em agosto de 2012 iniciou-se o
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trabalho na Creche Municipal com 14 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, hoje conta com
45 crianças matriculadas.
Para poder contextualizar melhor a Educação Infantil em nosso município, parte-se
de uma época em que as crianças menores, ou seja, referentes a esta faixa etária,
frequentavam a escola como modo de preparar-se melhor para entrar no período escolar
(antiga 1º série), mas todo este processo não havia documentação devida.
A partir do ano de 2007, como exigência do Governo Federal, incluiu-se a
Educação Infantil nas escolas, o chamado pré-escolar, agora devidamente documentado. As
escolas que faziam o atendimento no ano citado eram todas localizadas no interior do
município, sendo elas: Escola Municipal Machado de Assis, Escola Municipal Imperatriz
Leopoldina, Escola Municipal São José e Escola Municipal Bento Gonçalves da Silva. A
partir do ano de 2008 inaugurou-se a Escola Municipal Professor José Mattiello, localizada
na Sede do município que também contou com o atendimento à Educação Infantil.
Falando-se um pouco da clientela atendida, pode-se revelar que no ano de 2007 o
número de alunos atendidos de modo geral em todas as escolas era de 50 alunos na
Educação Infantil, antes deste ano não temos relatos, devido à falta de documentação. A
partir do ano de 2008, nota-se uma redução no número de alunos, além de contar com uma
escola a mais no município o número passou a ser de 47 alunos, consequentemente no ano
de 2009 era de 49 alunos, 2010, 32 alunos e o número em 2011, 35 alunos, em 2012, 40
alunos, em 2013, 43 alunos, em 2014 eram 46 alunos.

11.3. Professores

Em 03 de maio de 1914 foi criada a primeira Escola Municipal de Santo Antônio. O
primeiro professor chamava-se João Copini, substituído após pelo professor José Mattiello,
que lecionou durante 35 anos.
Na década de 1970 – 1980 Santo Antônio do Palma era o 4º distrito do município de
Casca, criado com a denominação de Santo Antônio, pela Lei Estadual n.º 190, de 12-121962, subordinado ao município de Casca com as seguintes escolas. Período anterior a este
não encontramos registros.
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Comunidade

Escola

Professores

Sagrada Família

Santos Dumont

Nossa Senhora da
Salete
Nossa Senhora do
Carmo
Santa Ana
Santa Lúcia

Princesa Isabel

Olide Gasparime
Maria Gavski
Jaci Scorsatto e
Iolanda Palinski
José Mattiello e
Ademar Andretta
Ademar Andretta
Ivete Soliman

Cristo Rei
Nossa Senhora das
Graças
Santo Antônio do
Quaraim
Nossa Senhora do
Rosário
São Miguel
São Roque
Nossa Senhora de
Fátima
Santa Terezinha
Nossa Senhora da
Pompéia
Santo Antônio da
Usina

Papa Pio XII
Machado de Assis
José Clemente
Pereira
José de Alencar
Joaquin Nabuco
JoaquimJ. da Silva
Xavier
Imperatriz
Leopoldina
Francisco Manuel da
Silva
Cel. Agilberto Maia
Castro Alves
Bento Gonçalves da
Silva
Anita Garibaldi
Duque de Caxias

Quantidade de
alunos 1º a 5º série
entre 1970 a 1980
310
350
294
248
296
175
172

Expedito Viecieli
Dominga Delesia
Cechetti
Júlio Grando e Carlos
Grando
Delmina L. Grando

326

Gema Broetto
Antônia K.Santoro
E Emília k. Pawlak
Gertrudes T. Rizzatto

236
289

Cecília P. Semaeski

117

Maria Rissotto

147

619
374
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Na década de 1981 – 1990 Santo Antônio do Palma era o 4º distrito do município de
Casca, com as seguintes escolas.
Comunidade

Escola

Sagrada Família
Nossa Senhora da Salete
Nossa Senhora do Carmo
Santa Ana
Santa Lúcia
Cristo Rei
Nossa Senhora das Graças
Santo Antônio do Quaraim
Nossa Senhora do Rosário
São Miguel
São Roque

Santos Dumont
Princesa Isabel
Papa Pio XII
Machado de Assis
José Clemente Pereira
José de Alencar
Joaquim Nabuco
Joaquim J. da Silva Xavier
Imperatriz Leopoldina
Francisco Manuel da Silva
Cel. Agilberto Maia

Quantidade de alunos 1ª a
5ª série entre 1981 a 1990
92
205
129
284
104
107
76
81
598
185
116
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Nossa Senhora de Fátima
Santa Terezinha
Nossa Senhora da Pompéia
Santo Antônio da Usina

Castro Alves
Bento Gonçalves da Silva
Anita Garibaldi
Duque de Caxias

117
290
109
57

Na década de 1991 – 2000 Santo Antônio do Palma era o 4º distrito do município de
Casca, com as seguintes escolas e número de alunos. A partir do ano de 1992 os alunos
da rede municipal eram atendidos somente até a 4ª série, anteriores a isso eram
atendidos até a 5ª série.
Comunidade

Escola

Sagrada Família
Nossa Senhora da
Salete
Nossa Senhora do
Carmo
Santa Ana
Santa Lúcia
Cristo Rei
Nossa Senhora das
Graças
Santo Antônio do
Quaraim
Nossa Senhora do
Rosário
São Miguel

Santos Dumont
Princesa Isabel

Quantidade de alunos Ano que foi
1ª a 5ª série entre 1991 desativada
a 2012
1991
61
1994

Papa Pio XII

22

1993

Machado de Assis
José Clemente Pereira
José de Alencar
Joaquim Nabuco

241
35
25

2010
1993
1994
1991

São Roque
Nossa Senhora de
Fátima
Santa Terezinha
Nossa Senhora da
Pompéia
Santo Antônio da
Usina
São José

Santo Antônio do
Palma

Joaquim J. da Silva
Xavier
Imperatriz Leopoldina

1991
347

2009

Francisco Manuel da
Silva
Cel. Agilberto Maia
Castro Alves

27

1994

55
11

1995
1993

Bento Gonçalves da
Silva
Anita Garibaldi

470

2013

29

1994

Duque de Caxias
São José (Escola
Estadual – 1996 a
2008)
Escola Municipal
Professor José
Mattiello (2008 a
2014)

1991
157

2009

427

Escola atual
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Em agosto de 2012 iniciou-se o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, na creche
municipal instalada junto a Escola Municipal Professor José Mattiello.Conforme
tabela.
Berçário I
Berçário II
Maternal I
Maternal II

2012
6 crianças
8 crianças
10 crianças
10 crianças

2013
10 crianças
9 crianças
10 crianças
11 crianças

2014
11 crianças
11 crianças
16 crianças
15 crianças

11.4. Taxa de Alfabetizados e analfabetos no município de Santo Antônio do Palma
O levantamento foi elaborado a partir dos censos demográficos disponibilizados pelo
DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE.
A pesquisa foi elaborada considerando a população brasileira analfabetizada acima
de 15 anos. A taxa de analfabetismo representa o percentual da população analfabeta em
relação à população total.
O estudo permite visualizar:
 A posição do município no ranking nacional e a posição no ranking do estado.
 A participação percentual do município em relação ao total da população brasileira
analfabetizada e a participação em relação ao total do seu estado.
 O coeficiente/razão entre a taxa de analfabetismo do município em relação ao Brasil
e o coeficiente em relação ao estado. Esses coeficientes indicam quantas vezes à taxa
de analfabetismo do município é superior ou inferior às taxas nacional e estadual

11.5. População alfabetizada e analfabetizada - População acima de 15 anos
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11.6. Taxa de Analfabetismo - População acima de 15 anos

11.7. Ranking Municipal pela População Analfabetizada - Posição no ranking nacional
e estadual
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11.8. Ranking Municipal pela Taxa de Analfabetismo - Posição no ranking nacional e
estadual

11.9. Participação do Município no total da População Analfabetizada Nacional e
Estadual - Percentuais nacional e estadual
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11.10. Coeficiente da taxa de Analfabetismo Municipal pelas taxas Nacional e
Estadual - Razão taxa municipal pela taxa nacional e pela estadual

* O coeficiente indica quantas vezes a taxa de analfabetismo municipal é superior ou
inferior a taxa nacional e estadual.

35

11.11. Taxa de Analfabetismo por sexo - População acima de 15 anos

11.12. Taxa de Analfabetismo Urbana e Rural - População acima de 15 anos
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12. EDUCAÇÃO
INFANTIL
Como a creche constitui a primeira etapa no convívio escolar de uma criança, é
fundamental que sua proposta pedagógica seja adequada às necessidades da criança para que
essa primeira experiência influencie e estimule de forma positiva seu desenvolvimento
pessoal e sua progressão escolar.
Em educação infantil são consideradas basicamente duas propostas, envolvendo o
binômio cuidar/educar. Uma enfatiza mais os cuidados básicos com a criança, como o bemestar físico e as necessidades biológicas, com maior foco na alimentação, higiene, saúde e
segurança da criança. A outra valoriza mais os conteúdos curriculares, dando maior destaque
aos aspectos pedagógicos, ou seja, à escolarização da criança.
Então, qual o melhor modelo? Certamente, ambos têm pontos positivos e negativos,
e apresentam benefícios e dificuldades, em função da ênfase mais ou menos exagerada que
se dê a qualquer dos enfoques. O ideal é buscar o meio-termo, o ponto de equilíbrio entre
cuidar e educar.
Cuidar do bem-estar da criança, temperando os cuidados básicos com os ingredientes
do carinho e do afeto, é essencial para que ela cresça com segurança e saudável, física e
emocionalmente. E estimulá-la a aprender utilizando recursos pedagógicos adequados e
compatíveis com suas faixas etárias e necessidades, de forma interativa e participativa, é
fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo e intelectual e para estimular sua
autonomia.
É importante não subestimar as crianças, compreendendo que são criaturas
competentes e criativas, que sabem fazer escolhas e tomar decisões. É essencial que sejam
tratadas como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem das diferentes linguagens,
utilizando e estimulando a exploração de recursos pedagógicos, objetos e brinquedos,
valorizando as relações sociais, a criação de vínculos, estabelecendo limites e ensinando a
respeitar regras e a compartilhar.
Partindo de uma perspectiva não assistencialista, a Creche Municipal de Santo
Antônio do Palma criou ambientes e espaços adequados e acolhedores e dispõe de recursos
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humanos, materiais e pedagógicos suficientes e adequados para proporcionar à criança tanto
os cuidados básicos, como para atender suas necessidades educacionais.
Entendemos que, para uma educação infantil de qualidade, não é possível cuidar de
uma criança sem estar educando-a; assim como não é possível educar uma criança sem estar,
simultaneamente, cuidando dela.
O cuidar e o educar estão interligados. Suas educadoras estão qualificadas para
atender simultaneamente a essa dupla função, enriquecendo-as com os ingredientes do
carinho, do afeto e do respeito, cuidando e educando de modo a proporcionar à criança
experiências e vivências motivadoras e prazerosas para que cresçam e se desenvolvam com
segurança, autonomia e equilíbrio emocional.

12.1. Diagnóstico

Ao resgatar o histórico sobre o conceito de criança, podemos perceber nitidamente o
avanço na concepção e no atendimento à criança pequena.No Brasil, alguns elementos
fortaleceram a política educacional quanto à Educação Infantil, entre eles a aprovação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que aborda na Seção II da Educação
Infantil:

Art.29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social,

complementando

comunidade.

a

ação

da

família

e

da

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

A LDB, além de fortalecer a Educação Infantil separando dela a antiga concepção
assistencialista, traz claramente os papéis do Poder Público, União, Estados e Municípios,
como também cria competências e diretrizes curriculares para o melhor funcionamento das
instituições.
Outro aspecto importante foram os avanços no processo científico de busca pelo
conhecimento do desenvolvimento da criança. Há muito tempo, a humanidade vem se
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preocupando com o processo de desenvolvimento infantil, promovendo estudos e pesquisas
sobre o assunto. Através desses estudos, temos claro que o período em que aqui discutimos é
considerado extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da criança em
todos os aspectos, os quais não podem ser desperdiçados.
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, contribui para o
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, complementando a ação
da família e da comunidade. É oferecida gratuitamente em creches ou instituições
equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e, posteriormente, em pré-escolas para
crianças de 4 a 5 anos.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem educar, cuidar e proporcionar
brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da personalidade, da linguagem e para a
inclusão social da criança. Atividades como brincar, contar histórias, oficinas de desenho,
pintura e música, além de cuidados com o corpo, são recomendadas pelo referencial
curricular para crianças matriculadas no ensino infantil.
É muito importante as famílias poderem contar com uma instituição para que seus
filhos pequenos sejam atendidos de forma integral, onde além dos cuidados básicos como
alimentação, higiene, repouso, carinho e atenção; as crianças recebem educação e estímulos
apropriados ao seu desenvolvimento integral.
No município de Santo Antônio do Palma, essa realidade não é diferente. Cada vez
mais existe a procura e a conscientização da sociedade sobre a importância do ingresso das
crianças nas creches e pré-escolas.
Através dos dados dos dois últimos anos, percebemos que precisamos trabalhar
ainda mais para que o número de crianças em idade de frequentar a educação infantil
aumente gradativamente.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de
Santo Antônio do Palma, em 2012, 74 alunos foram atendidos na creche e pré-escola no
município. Na faixa etária de 0 a 3 anos 34 alunos, de 4 a 5 anos são 40, totalizando 74
alunos de 0 a 5 anos.
Em Santo Antônio do Palma, entre os anos de 2012 e 2014 tivemos 64 nascimentos e
06 crianças de 0 a 3 anos que vieram de outros municípios, somando um total de 70
crianças. Contamos com um percentual de 68,5% crianças atendidas pela Creche Municipal.
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Esta informação tem como fonte a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social
dezembro de 2014.
A Lei Nº 11.274 de 6 de Fevereiro de 2006, altera a redação dos Artigos 29, 30, 32 e
87 da Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, dispondo sobre a duração para o Ensino Fundamental, com matrícula
obrigatória a partir dos seis anos de idade. Os Estados, Municípios e Distrito Federal se
adaptaram à mudança.
Assim, através das metas deste Plano Municipal, será possível criar ações para que
além de ampliar o atendimento na Educação Infantil, possamos qualificá-lo cada vez mais.

12.2. Diretrizes
A universalização do atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade e a oferta da
qualidade desse serviço são determinações claras para a rede municipal de ensino. A
educação infantil deve atender a todas as classes sociais, uma vez que o município não conta
com rede estadual nem privada de educação para esta faixa etária. Devendo sempre respeitar
os parâmetros de qualidade, entre tantas dimensões que lhe compete, o cuidado à saúde e
segurança,qualificação dos profissionais, como também desenvolver uma proposta
pedagógica elaborada juntamente com a comunidade escolar.
12.3. Grade de Matrículas 2008 até 2014

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Berçário Maternal Pré-A

14
19
27
18

20
21
17
27

18
12
15
20
22
20
24
18

PréB
16
21
12
15
18
23
22
24

1º
ano
20
16
16
12
14
18
24
21

2º
ano
20
20
21
11
12
20
24

3º
ano

23
08
20
11
16
20

4º
ano

12
08
23
12
19

5º
ano

09
08
24
14

Total
54
69
86
88
136
155
186
185

META 1:
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de quatro a
cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 80% das crianças de 0 até três anos até o final da vigência deste
plano.
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12.4 Estratégias
 Definir em regime de colaboração com a União as metas de expansão das respectivas
redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as
peculiaridades locais.
 Aprimorar a oferta da Educação infantil de 0 a 3 anos na sede do município.
 Realizar, periodicamente, em parceria com a saúde e assistência social do município,
levantamento da demanda por creche e Educação Infantil para a população de 0 a 5 anos,
como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta.
 Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de
acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas
públicas de educação infantil.
 Aderir até o segundo ano de vigência do PNE às avaliações da educação infantil, a
ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de
aferir à infra-estrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes.
 Promover a formação continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo,
progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior.
 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados nessa etapa da educação
básica.
 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias,
por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos.
 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam a
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao
ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental.
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 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das
crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência
de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância.
 Promover a busca ativa de crianças correspondentes a educação infantil, em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito
de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos.
 Garantir o acesso à educação infantil para todas as crianças de até 5 (cinco) anos,
conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

13. ENSINO FUNDAMENTAL

13.1. Diagnóstico

O Ensino Fundamental, considerado como nível constitutivo da Educação Básica,
objetiva oferecer serviços e oportunidades educativas requeridas para o atendimento das
necessidades básicas de aprendizagem das crianças e adolescentes, visando à formação e ao
exercício da cidadania.
Nos últimos sete anos, nas duas redes de ensino do município, o número de alunos
manteve-se estável, assim distribuído no ano de 2008: rede municipal de ensino 58 alunos
estão na faixa etária do ensino fundamental. Verifica-se que no município de Santo Antônio
do Palma existem vagas para atender a demanda dos alunos dos anos iniciais, mantendo e
garantindo a permanência e a qualidade do ensino.
Contempla-se um currículo bem desenvolvido dentro da nossa realidade com
profissionais preparados, com planos de estudo e metas atualizadas para atender às
necessidades das crianças e adolescentes que chegam à escola em tempos de mudanças
sociais e tecnológicas vigentes.
Constata-se que devido à desestrutura familiar e social, às demandas econômicas, à
sociedade de consumo, à exposição à mídia eletrônica, crianças e adolescentes adentram as
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salas de aula com muitas carências as quais os professores sozinhos não conseguem
solucionar.
Agressividade às vezes transformando-se em violência física e moral, dificuldades
para compreender e aceitar normas de convívio, desrespeito à autoridade, dificuldades de
concentração, falta de persistência e de motivação para os estudos são características
detectadas em estudantes desde a mais tenra idade e representam importantes causas para o
fracasso escolar.
Há significativos avanços e descobertas relacionadas ao desenvolvimento
neurológico, à linguística, às formas de aprender que precisam ser assimiladas pelas equipes
pedagógicas para que possam auxiliá-las para desenvolver o processo de ensino e
aprendizagem.
Por isso, a formação continuada necessita tornar-se realidade nas escolas, ser coletiva
e abrangente. As equipes precisam ser multidisciplinares com a participação de especialistas
preparados para assessorar os professores em suas dificuldades.
Portanto, o desafio nos próximos dez anos será qualificar o processo ensino
aprendizagem.
O conhecimento da realidade do Ensino Fundamental no município, apresentado a
seguir, constitui elemento fundamental para a delimitação de metas e estratégias para o
decênio 2015-2025.

13.2. Diretrizes
Conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988 o Ensino Fundamental
constitui etapa obrigatória de escolarização, sendo o acesso a este nível de escolarização é
direito público subjetivo, que pode ser exigido do Estado, pelo titular do direito.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96, a oferta
do ensino fundamental nos anos iniciais com prioridade, cabe ao Município, em consonância
com esta determinação. Santo Antônio do Palma, ampliou o atendimento neste nível de
ensino atingindo atualmente a totalidade da demanda.
Com a aprovação da Lei nº 11.274/06, que alterou os art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº.
9493/96, dispondo sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, no que
concerne à nova demanda criada. Esta já se encontra atendida em nosso município, restando
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enfrentar os desafios referentes à busca de melhoria na qualidade e ampliação da jornada
integral de atendimento escolar.
META 2:
Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14
anos e garantir que pelo menos 99,8% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação (PME).

13.3. Estratégias

 Pactuar, com a União e Estado, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento do ensino fundamental até o final de 2016;
 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do
ensino fundamental;
 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como
das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude, RAE – Rede de Apoio Escolar;
 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude,
RAE – Rede de Apoio Escolar.
 Incentivar a utilização de tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da educação especial da escola.
 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, e as
condições climáticas da região.
 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as)
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dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de
criação e difusão cultural.
 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias, evidenciando as competências e responsabilidades de cada instituição.
 Ofertar e aderir atividades extracurriculares de incentivo aos (as) estudantes e de
estímulo às suas habilidades.
 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional.

META 5:
Alfabetizar todas as crianças, até o final do 3° ano, durante a vigência do plano.

13.3. Estratégias

 Estruturar os processos iniciais do ensino pedagógicos de alfabetização, nos anos
iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na préescola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadoras e com apoio
pedagógico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.
 Participar da avaliação nacional e instituir instrumentos de avaliação municipal
periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem
como estimular as escolas a criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento,
implantando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do
terceiro ano do ensino fundamental.
 Divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos
resultados nos sistemas de ensino em que foram aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos.

45

 Fomentar a utilização de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que asseguram a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade.
 Promover a formação continuada de professores para a alfabetização de crianças,
com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de
formação continuada de professores (as) para a alfabetização.
 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades.
 Promover parcerias com o Estado e União para a aquisição de equipamentos
tecnológicos que auxiliem no processo pedagógico da alfabetização.

META 6:
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma
a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica.

13.4. Estratégias
 Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano
letivo, até o final da vigência do PME.
 Ampliar e restaurar as escolas públicas, em regime de colaboração com a União, por
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaço
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos
humanos para a educação integral.
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 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, ginásios, quadras de
esporte, bibliotecas, praças e parques.
 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar dos (as)
alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical (SENAI, SENAC,
SENAR, PRONATEC...), de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino.
 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinando com
atividades recreativas, esportivas e culturais.
META 7:
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb:
Ideb

2015

2017

2019

2024

Anos iniciais do Ensino Fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do Ensino fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

4,3

4,7

5,0

5,2

13.5. Estratégias
 Implantar, mediante pactuação com a União, diretrizes pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a
diversidade local;
 Possibilitar que:
a) até final de 2019, pelo menos 70% (setenta por cento) dos(as) alunos(as) do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em
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relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do ensino fundamental e do
ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por
cento), pelo menos, o nível desejável;
 Introduzir processo contínuo de auto-avaliação (PDDE Interativo) das escolas de
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientam as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos(as) profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática.
 Aderir e executar os planos de ações articuladas (PAR) dando cumprimento às metas
de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento
de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
 Aderir indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial;
 Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média
nacional, garantindo equidade da aprendizagem tentando reduzir pela metade, até o último
ano de vigência deste PME;
 Divulgar e utilizar os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de
avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, assegurando a contextualização
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível
socioeconômico das famílias dos alunos, e a transparência e o acesso público às informações
técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação bienal;
 Incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
 Garantir e manter transporte gratuito para todos os estudantes do campo, mediante
renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com as especificações
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definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e
financiamento compartilhado, com participação do Estado e da União, visando reduzir a
evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;
 Universalizar, em regime de colaboração com a União (Sigetec, proinfo...) até 2019,
o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, ampliando até
o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação
básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação, tendo um monitor para auxiliar os trabalhos;
 Garantir a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos
recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão
democrática principalmente no que se refere aos recursos de transferência direta do
FNDE\MEC;
 Aderir aos programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
 Assegurar em regime de colaboração da União o acesso dos alunos a espaços para a
prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e,
em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
 Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para
escolas públicas;
 Prover, em regime de colaboração com a União, equipamentos e recursos
tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das
condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais,
com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
 Aderir até final de 2016 aos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da
educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos
pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de
medidas para a melhoria da qualidade do ensino;
 Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas,
como a violência doméstica e sexual, racismo, bulling, drogas, favorecendo a adoção das
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providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar
dotado de segurança para a comunidade;
 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando
os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas polonesa,
italiana, afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos da lei n°
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da lei n° 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se
a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares,
equipes pedagógicas e a sociedade civil;
 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas públicas educacionais.
 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e
nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte
e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para
a melhoria de qualidade educacional.
 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde
e da educação, o atendimento aos (as) estudantes da rede escolar pública de educação básica
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à melhoria da qualidade educacional;
 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano nacional
do livro e da leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e
professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como
mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do
desenvolvimento e da aprendizagem.
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14. ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem para a entrada
na faculdade. Porém, sabemos que nem todos fazem este percurso, pois alguns buscam um
curso técnico, outros optam por trabalhos que não necessitam de especialização, buscando
ampliar seus conhecimentos na prática cotidiana enquanto outros buscam o Ensino Superior.
Com duração mínima de três anos, esse estágio consolida e aprofunda o aprendizado
do ensino fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e exercer a cidadania.
Ensina teoria e prática em cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e
desenvolve o pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno.
Nesta nova etapa do ensino, é obrigatória a inclusão de uma língua estrangeira
moderna, como o inglês ou o espanhol. Como última etapa do curso básico, o ensino médio
preparar os candidatos para o vestibular.

14.1. Diagnóstico

Percebendo a necessidade de se ter o Ensino Médio em nosso município e com uma
crescente demanda a comunidade mobilizou-se e concretizou este sonho. Seu funcionamento
deu-se com a Portaria nº 639, de 04/07/2001, iniciando com o 1º ano com 44 alunos
divididos em duas turmas, sendo elas: 101 e 102. Sendo que sucessivamente ano após ano
até atingir o 3º ano, contando atualmente com turmas diurnas e noturnas.
A escola Estadual de Ensino Médio Padre Aneto Bogni possui cerca de 200 alunos,
com turmas que vão do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino
Médio.

Conta ainda com 28 profissionais da educação (professores e funcionários) e

funciona nos três turnos diários.
O prédio da escola, possui 9 salas de aula, 1 laboratório de Informática, 1
Laboratório de Ciências, 1 Biblioteca, 1 sala de Professores, 1 sala de Direção, 1 sala de
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Coordenação, 1 Secretaria, 1 sala de material didático, refeitório, cozinha, despensa,
escovódromo, Salão de Atos, saguão, quatro blocos de banheiros. Destes, um dos blocos,
estão adaptados com acessibilidade e nas entradas da escola, foram construídas rampas para
facilitar o acesso.
Com isso a mesma apresenta-se em bom estado de funcionamento, limpeza e
conservação.
Na escola contamos com 21 professores, 7 funcionários e um número de 202 alunos
frequentes, sendo que 164 estudam pela parte da manhã e 38 a noite, distribuídos entre 1
turma de anos iniciais, 5 turmas de anos finais do Ensino Fundamental e 6 turmas do Ensino
Médio Politécnico.
No turno da tarde temos o Programa Mais Educação, onde são oferecidas oficinas de
futsal, atletismo, orientação de estudos e leitura, dança e música, com a participação de 116
alunos, estas oficinas acontecem nas terças e quintas- feiras.
O Ensino Médio Politécnico é realizado nas segundas e quartas-feiras no turno
inverso (tarde), nesse horário são desenvolvidos também projetos de pesquisa.
A merenda é municipalizada e é oferecida para todos os alunos nos turnos de
funcionamento, sempre diversificada e de boa qualidade, sendo que a maioria dos produtos
são produzidos em nosso município e a mesma tem acompanhamento de uma nutricionista.
A Biblioteca Pública Municipal está instalada numa das salas da Escola e contém um
acervo de aproximadamente 12.600 livros, sendo que 6.300 ou 50% foram adquiridos pela
escola e o restante pela Prefeitura Municipal, funcionando diariamente nos três turnos com
um funcionário com 40 horas semanais cedido pela prefeitura Municipal e três professoras
da escola, com 20 horas semanais cada.
Os alunos juntamente com os professores de Física, Química e Ciências usam o
Laboratório de Informática desenvolvendo seus trabalhos e pesquisas.
A Escola conta com 1 Diretor, 1 Vice-Diretora e 3 Professores na Coordenação
Pedagógica.

14.2. Números do ensino médio
Segundo dados do Censo Escolar 2009, um total de 8.337.160 estudantes está
matriculado no ensino médio regular, 1,1% em escolas federais (90.353), 85,9% em
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estaduais (7.163.020), 1,33% em municipais (110.780) e 11,67% em instituições privadas
(973.007). A região Sudeste tem o maior número de matrículas no ensino médio com
3.356.293 alunos, seguida pela região Nordeste, com 2.512.783. O Centro-Oeste tem o
menor número de alunos matriculados nessa etapa de ensino, com 609.722 estudantes.
Ainda segundo o Censo Escolar 2009, o ensino médio brasileiro conta com 25.923
instituições.
Abaixo segue um demonstrativo dos últimos dez anos das matrículas do ensino
fundamental e médio no Município de Santo Antônio do Palma. Também o gráfico
apresenta o número de alunos aprovados, reprovados e evadidos. Por fim o total de turmas.
Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2005
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

265
252
13
0
12

Alunos do Ensino Médio do ano de 2005
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

129
116
9
4
3

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2006
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

255
249
6
0
12

Alunos do Ensino Médio do ano de 2006
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

84
82
1
1
4

Alunos do EJA do ano de 2006
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos

78
78
0
0
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Turmas

4

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2007
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

241
241
0
0
11

Alunos do Ensino Médio do ano de 2007
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

84
78
1
5
3

Alunos do EJA do ano de 2007
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

58
49
0
9
2

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2008
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

219
218
1
0
9

Alunos do Ensino Médio do ano de 2008
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

94
94
0
0
3

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2009
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

181
180
1
0
10

Alunos do Ensino Médio do ano de 2009
Matriculados
Aprovados

85
84
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Reprovados
Evadidos
Turmas

1
0
3

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2010
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

166
150
16
0
7

Alunos do Ensino Médio do ano de 2010
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

116
100
16
0
5

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2011
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

192
182
10
0
11

Alunos do Ensino Médio do ano de 2011
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

88
75
13
0
6

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2012
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

151
142
7
2
10

Alunos do Ensino Médio do ano de 2012
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

84
70
9
5
6

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2013
Matriculados

141
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Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

130
11
0
9

Alunos do Ensino Médio do ano de 2013
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

76
71
0
5
6

Alunos do Ensino Fundamental do ano de 2014
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

120
113
7
0
7

Alunos do Ensino Médio do ano de 2014
Matriculados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Turmas

90
88
2
0
6

14.3.
14.3 O Ensino Médio no Brasil: uma reflexão sobre seus rumos1

A discussão sobre o Ensino Médio tem como objetivo maior oferecer uma educação
de qualidade para todos. Isto ainda se apresenta como um desafio para nossa sociedade,
apesar de o Brasil ter conquistado alguns avanços significativos na legislação educacional.
O direito de todos, crianças, jovens e adultos está pautado pela legislação
educacional brasileira, sendo apresentado como dever da família e do Estado, com a
finalidade de desenvolver plenamente o educando, buscando seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), em seu artigo 21,
afirma que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, ou seja, conclui uma etapa de

1

Professora Gina Sanchez – Mestre em Educação
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escolarização geral, visando à formação para a cidadania, para o mundo do trabalho e para o
prosseguimento de estudos.
A Resolução CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes Nacionais para
o Ensino Médio e aponta três grandes princípios para sua consolidação. Sobre a Estética da
Sensibilidade, primeiro princípio, a ênfase está em se estimular a criatividade, o espírito
inventivo, a curiosidade, como também colaborar na construção de jovens capazes de
suportar as inquietações e incertezas do mundo contemporâneo.
O segundo princípio, o da Política da Igualdade, tem como premissa básica o
conhecimento e o reconhecimento dos direitos e deveres que sustentam a cidadania,
buscando construir jovens cidadãos que possam vivenciar em seu cotidiano o acesso aos
bens sociais e culturais, sendo protagonistas de sua vida pessoal e profissional.
O princípio da Ética da Identidade pretende que os jovens possam buscar superar
dicotomias e situações entre o “mundo da moral e o mundo da matéria”, as dimensões
públicas e a privada, a fim de colaborar na construção de pessoas sensíveis e igualitárias em
seu meio.
Algumas competências básicas estão também explícitas nas Diretrizes Curriculares
para o Ensino Médio, entre elas o desenvolvimento da capacidade de aprender
continuamente, do ser autônomo para pensar, do despertar para o pensamento crítico,
fundamental para o mundo de hoje. É apontada ainda como necessária, a capacidade de
prosseguir nos estudos, sendo flexível às novas condições que o mundo do trabalho
apresenta.
É fundamental que os alunos do segmento do Ensino Médio atribuam significados ao
que aprendem, atrelando função política e social à realidade em que vivem; precisam, ainda,
compreender os mundos das ciências, das letras e da arte, percebendo que só por este
caminho poder-se-á iniciar um processo de transformação da sociedade em que se vive,
exercendo sua cidadania.
O uso competente da Língua Portuguesa e demais linguagens contemporâneas são
instrumento de comunicação necessário para a vida pessoal e profissional dos alunos,
constituindo-se como elemento básico para pleitear oportunidades na vida em sociedade.
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A partir destes pressupostos apresentados pela legislação específica para o Ensino
Médio, cabe aos governantes e aos profissionais da Educação um estudo reflexivo sobre seu
papel, seu significado para a vida dos jovens, que o tornam realidade.
O Ministério da Educação declara que há uma necessidade eminente de reestruturar o
Ensino Médio, não só ampliando o número de matrículas, quanto tornando este curso mais
atrativo e significativo para seus alunos. Na Rede Pública não se pode negar que a evasão é
um dos problemas mais sérios deste segmento, mas constatá-lo, simplesmente, não indica
um caminho para sua resolução. Se há a evasão, com boa margem de acerto nesta inferência,
é porque nosso currículo não se apresenta como atrativo para os alunos.
O último resultado publicado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
referente a 2014, aponta que os jovens brasileiros concluem este segmento com defasagens
básicas, inadmissíveis para um público que tem uma vida pela frente, numa sociedade
altamente competitiva. Independente das Redes em que estudam, quer sejam públicas ou
particulares, os resultados mostram que os jovens, em sua maioria, saem do Ensino Médio
com dificuldades de interpretar e produzir textos, além de resolver operações e situaçõesproblema aquém das expectativas.
Ao elencar as possíveis causas desta situação, passamos pela formação ainda falha de
nossos professores; não em termos de competência técnica, mas em metodologias adequadas
para fomentar o interesse em aprender. Outra justificativa passa pela falta de professores em
algumas disciplinas, como Química e Física, especialmente. Na verdade, em termos de
retribuição financeira, os salários pagos aos professores não são efetivamente atrativos, o
que não cativa novos profissionais dispostos a investir em sua formação continuada pelo
trabalho em empresas especializadas privadas.
Uma crítica dirigida ao Ensino Médio é a de que possa estar voltado à preparação
para os vestibulares e para o próprio ENEM, o que pode significar excesso de conteúdos,
nem sempre explicados com profundidade e significado para a formação do aluno, aliados à
formação deficitária que já advém do Ensino Fundamental.
Posto isto, cabe levantar possibilidades para melhoria da qualidade do Ensino Médio.
Voltando à legislação, a LDBEN/1996 prevê que este segmento visa formação para o
exercício da cidadania, o mundo do trabalho e o prosseguimento dos estudos. Estes direitos
para serem garantidos necessitam de medidas como a melhor formação dos docentes, uma
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organização didática e pedagógica das escolas, um currículo adequado às expectativas dos
jovens, além do envolvimento das famílias e da sociedade civil no compromisso pela
educação.
Uma proposta possível é a revisão da matriz curricular do Ensino Médio, tornando-a
mais atrativa, podendo o aluno focar em determinada etapa do curso para uma área do
conhecimento que ele próprio poderá definir. Não se prescinde aqui da necessidade de uma
matriz básica para os anos iniciais do curso, mas se sugere um aprofundamento em alguma
área de interesse maior do aluno, tornando, assim, o Ensino Médio mais significativo para
ele.
Propõe-se uma redistribuição horária mais equitativa entre as áreas do conhecimento
que compõem a formação básica, de ordem geral, além de uma concentração de carga
horária por área na última série do Ensino Médio. A proposta de equidade entre as áreas está
alicerçada na importância destes conhecimentos para a formação integral do aluno, por outro
lado, uma carga horária focada em uma área específica, à escolha do aluno, justifica-se para
atender aos interesses, habilidades e necessidades dos mesmos.
Os alunos precisam ter desenvolvida sua autonomia intelectual, o que fará diferença
no prosseguimento de estudos ou na sua inserção no mundo do trabalho. Para isso, o
incentivo às pesquisas se faz importante, não se esquecendo que a tecnologia faz parte da
vida dos jovens e a escola pode e deve utilizá-la como ferramenta para conciliar autonomia,
pesquisa e aprendizado.
Alguns desafios surgirão diante de tal empreitada, como pensar na integração
curricular entre as áreas do conhecimento, atrair mais profissionais para a atuação docente,
oferecer formação continuada aos profissionais das diferentes disciplinas, e apoio e
acompanhamento nas escolas. O trabalho acontece efetivamente na sala de aula e a escola
deve contar desde a estrutura física, como a aquisição de materiais diferenciados, espaços
alternativos para o processo ensino-aprendizagem até uma articulação real entre o
conhecimento e o cotidiano.
Assim, a busca por um Ensino Médio de qualidade precisa garantir o acesso, a
permanência e a aprendizagem do aluno no contexto escolar, envolvendo medidas políticas e
administrativas que possam assegurar a efetivação destes objetivos.
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Este caminho precisa contar com o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no Ensino Fundamental, dando possibilidade de avanço nos estudos; também, formar para o
exercício da cidadania e mundo do trabalho, desenvolvendo competências básicas para a
faixa etária em que se encontram. Não se pode desconsiderar o pleno desenvolvimento da
pessoa humana, focado em valores e atitudes, preparando o jovem para o hoje e o futuro.
Para a efetivação e sucesso de novas iniciativas para o Ensino Médio, faz-se
imprescindível a vontade política de inserir os jovens como reais cidadãos, preocupando-se
que eles não sejam só índices a serem analisados, mas, pessoas em formação, ainda na etapa
básica proposta pelo Sistema de Ensino.
Na faixa etária em que estão os jovens no Ensino Médio, não se justifica um ensino
só de conteúdos, sem que vejam a ligação intrínseca com suas vidas; por outro lado, não se
pode minimizar os conteúdos em nome de um ensino mais “prático”, o que acarretaria
menores condições de igualdade para a vida em sociedade.
O Ensino Médio precisa de qualidade, uma matriz de conteúdos que ofereçam
significado aos alunos e uma metodologia em prol da aprendizagem real, a fim de formar
jovens para a vida em sociedade, independente da classe social em que estejam.

META 3:
Universalizar, até o final de 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a
17 anos e manter, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio superior a 98%.

14.4. Estratégias:

 Assegurar a manutenção e a expansão do Ensino Médio, a partir da vigência deste
Plano, com infra-estrutura adequada aos padrões mínimos nacionais, através da aplicação
dos investimentos já definidos em Lei;
 Criar mecanismos para reduzir as disparidades entre estudantes com defasagem de
aprendizagem, oriundos do Ensino Fundamental;
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 Assegurar a oferta diurna e noturna de vagas para o Ensino Médio, suficiente para
garantir o atendimento dos estudantes e das estudantes que trabalham;
 Assegurar uma política de avaliação do Ensino Médio que leve em conta dados
estatísticos e indicadores qualitativos;
 Implementar e consolidar o Projeto Político Administrativo Pedagógico das unidades
de ensino, identificado com a concepção de escola democrática inclusiva, assegurando a
autonomia das escolas na sua elaboração, assim como a gerência de recursos mínimos para a
manutenção do cotidiano escolar;
 Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e
exercício da cidadania;
 Viabilizar, junto às esferas competentes, investimentos estruturais e financeiros com
o objetivo de ampliar a aprovação dos alunos e alunas para 98% e reduzir a evasão a níveis
inferiores a 3%, de forma a diminuir o tempo médio para conclusão do Ensino Médio.
 Em regime de colaboração pretendemos melhorar os investimentos em recursos
humanos, físicos e financeiros nas instituições públicas de ensino médio.
 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na
escola por parte dos beneficiários de programas de assistência social e transferência de
renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência e garantir, em regime de
colaboração, a frequência e o apoio à aprendizagem.
 Promover a busca ativa da população de quinze a dezessete anos fora da escola, em
parceria com as áreas da assistência social e da saúde.
 Fomentar programas de educação de jovens e adultos para a população urbana e do
campo na faixa etária de quinze a dezessete anos, com qualificação social e profissional para
jovens que estejam fora da escola e com defasagem idade-ano.
 Ampliar gradativamente os laboratórios de informática aumentando a relação
computadores/estudantes nas escolas da rede pública de ensino médio, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação e o acesso à internet.

META 8:
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no
mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações
do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE.)
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14.5. Estratégias
 Acompanhamento pedagógico individualizado, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais
considerados;
 Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais
considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade série, com a mesma
qualidade ofertada às outras modalidades de ensino.
 Fomentar a expansão da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional
técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de formação profissional e/ou
não governamentais, de forma concomitante ao ensino público, para os segmentos
populacionais considerados.
 Fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso à escola específicos para
os segmentos populacionais considerados, identificando motivos de ausência e baixa
frequência e colaborando com o Município para garantia de frequência e apoio à
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede
pública regular de ensino.
 Incentivar os jovens a ingressarem nas escolas agrícolas da região, desde que sejam
equipadas, e de atenção integral, contemplando a educação do campo como um todo.
 Implementar cooperação com entidades municipais, estaduais, federais, filantrópicas
e privadas, visando a geração de emprego e renda.

META 9:
Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, para 95% até o final
da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional.

14.6. Estratégias
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 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria.
 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade
da escolarização básica.
 Promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos de programas de
alfabetização e garantir o acesso a exames de reclassificação e de certificação da
aprendizagem.
 Promover chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos.
 Utilizar os turnos ociosos das escolas municipais e estaduais (em horários
alternativos) para expansão das turmas de Educação de Jovens e Adultos.
 Favorecer condições de inserção, permanência e sucesso de todos aqueles alunos que
não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental.

META 10:
Oferecer, no mínino25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na forma
integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.

14.7. Estratégias
 Implementar classes regulares de alfabetização para jovens e adultos que ainda não
tenham frequentado a escola preparando-os para o Estágio I da EJA;
 Articular políticas de EJA às políticas sociais voltadas para o mundo do trabalho,
saúde e geração de emprego e renda;
 Oferecer educação de jovens e adultos, voltada à conclusão do ensino fundamental e
à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica.
 Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos de forma a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador.
 Estabelecer ações efetivas de integração da educação de jovens e adultos com a
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características e
especificidades do público da educação de jovens e adultos.
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 Incentivar a criação de políticas municipais de reestruturação e aquisição de
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam
na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.
 Estimular a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas para avaliação e formação continuada de docentes das redes
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.
 Fomentar a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos,
integrando a formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo a
inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às
características de jovens e adultos por meio de equipamentos e laboratórios, produção de
material didático específico e formação continuada de professores.
 Implementar ações de Educação Profissional criando grupos intersetoriais de maneira
que possa garantir a inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho e acesso a geração
de emprego e renda.

META 11:
Contribuir para triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de gratuidade na expansão de
vagas.

14.8. Estratégias
 Divulgar a oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas
estaduais de ensino.
 Estimular junto as instituições públicas e privadas a expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, presencial e
presencial/distância, com a finalidade de ampliar o atendimento e democratizar o acesso à
educação profissional pública e gratuita.
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 Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da
certificação profissional em nível técnico.
 Expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional para os
povos do campo, de acordo com os seus interesses e necessidades.

15. EDUCAÇÃO SUPERIOR
O Sistema Educacional Brasileiro em seus diversos níveis de ensino são identificados
como excludentes. Reflete as desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais do
país. Lutas históricas pela democratização do acesso e garantia da permanência marcam a
trajetória educacional brasileira.
Para graduarem-se, os estudantes da elite colonial portuguesa, considerados
portugueses nascidos no Brasil, tinham de se deslocar até a metrópole.
Nas décadas de 50 a 70 criaram-se universidades federais em todo o Brasil, ao menos
uma em cada estado, além de universidades estaduais, municipais e particulares. A
descentralização do ensino superior foi a vertente seguida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em vigor a partir de 1961.
O ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários,
faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode optar
por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Os cursos de
pós-graduação são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) e stricto sensu
(mestrados e doutorados).
Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75%
das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por ensino a distância (EAD). Nessa
modalidade, o aluno recebe livros, apostilas e conta com a ajuda da internet. A presença do
aluno não é necessária dentro da sala de aula. Existem também cursos semipresenciais, com
aulas em sala e também à distância.
A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), órgão do
Ministério da Educação, é a unidade responsável por garantir que a legislação educacional
seja cumprida, para garantir a qualidade dos cursos superiores do País.
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Para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC)
utilizam o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado uma vez por ano, logo após a publicação
dos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O IGC usa
como base uma média dos conceitos de curso de graduação da instituição, ponderada a partir
do número de matrículas, mais notas de pós-graduação de cada instituição de ensino
superior.

15.1.OOensino
ensinosuperior
superiorno
nodesenvolvimento
desenvolvimentonacional
nacionaleeregional
regionaldo
dopaís
país2 ²
15.1.
O ensino superior, também conhecido por muitos como universitário, apresenta
dupla tarefa em relação ao desenvolvimento geral do país. Procura atender articuladamente
as metas de desenvolvimento educacional, cultural, social e econômico em âmbito nacional
e regional. No plano nacional atende às políticas nacionais válidas para todo o Brasil e no
plano regional atende setorialmente às necessidades e solicitações do espaço social a que
serve. Não são funções separadas, mas se articulam dialeticamente para cumprirem várias
finalidades, dentre as quais as sociais, políticas, econômicas, culturais, educacionais,
científicas, tecnológicas, ambientais e outras.
O ensino superior no Brasil tomou impulso no país com a vinda de Dom João VI
para o Brasil, em 1808, em decorrência da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. A
falta de recursos humanos para a administração do Brasil, logo a seguir Reino Unido a
Portugal e Algarves, a coroa portuguesa, procurou criar estrutura favorável aos estudos
superiores, capaz de formar pessoas para servir as necessidades mais urgentes do poder que
chegava à antiga colônia. De Dom João VI para cá o ensino superior cresceu em ritmo lento
e só mais recentemente, com o desenvolvimento do ensino superior privado e com a tomada
de medidas democratizantes pelo poder federal, cresceu a percentagem dos matriculados nos
estudos superiores. Mas ainda é uma minoria, calculada por volta de 3% da população do
país, que pode usufruir de seus benefícios. O ensino superior é ainda bastante seletivo,
principalmente para os alunos que procuram o ensino superior público estadual ou federal. O
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma tentativa de abrandar o aspecto altamente
2
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seletivo dos vestibulares tradicionais, centrados no princípio da meritocracia intelectual,
sem, contudo, tornar corriqueiro o ingresso no ensino superior.
O ensino superior desempenha muitas funções no sistema de ensino do país. A
primeira tarefa é a formação de profissionais qualificados para as profissões liberais como
engenharia, medicina, odontologia, veterinária, zootecnia, advocacia, química, geologia,
economia, administração, farmácia e outras com endereço para atuação nos setores primário,
secundário ou terciário do modo de produção vigente.
Uma sociedade não evolui sem os profissionais qualificados que têm por função
atender a sociedade civil nas necessidades mais prementes em termos de construção civil,
eletricidade, mecânica, administração, saúde, agropecuária, indústria, produção de
alimentos, remédios e demais bens. A questão política relacionada à formação de
profissionais especializados diz respeito à camada popular, que não tem condições de pagar
pelos benefícios oferecidos pelos profissionais de alta especialização.
Nas democracias liberais, o Estado, como poder organizado da Nação, procura acudir
aos necessitados com a oferta de serviços essenciais de educação, saúde, moradia e outros
bens e direitos sociais; quase sempre com prestação de serviços, em muitos casos morosos e
insuficientes. Num país com alta percentagem de pessoas pobres, o Estado se vê obrigado a
suprir os carecimentos essenciais com a adoção de políticas públicas, de início, infelizmente
compensatórias, que validam socialmente a própria existência da estrutura de poder.
Outra tarefa importante do ensino superior e, por extensão de toda universidade,
dentro do sistema nacional de educação, é abrigar o saber erudito, construído, retomado e
ampliado ao longo do tempo histórico. Há um saber acumulado historicamente, fruto do
esforço coletivo de muitos estudiosos abrigados desde o século XIII em universidades da
Europa, saber acumulado que constitui patrimônio da Humanidade e que evidencia os
avanços intelectuais, morais, científicos, artísticos, literários e culturais da sociedade
humana. Não se pode, por exemplo, esquecer a contribuição, sempre presente, da reflexão
filosófica ao longo dos períodos históricos, a evolução da arte, ciência e tecnologia, a
reflexão histórico-geográfica sobre o espaço e o tempo, as formas políticas de organização
das sociedades, as obras literárias que resistem ao tempo e se firmam como expressões vivas
do espírito humano.
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É bom ressaltar que o saber erudito é produzido, transmitido e disseminado por
agências sociais, frutos da criatividade humana, como a escola fundamental, média e
superior que garantem o ensino sistemático, a revisão, reformulação e propagação do saber
erudito, sempre em evolução. Quando se aprende e se apreende os fatos fundamentais da
adição, subtração, multiplicação e divisão, nas primeiras séries da educação básica, há a
incorporação de conhecimento gerado por muitos estudiosos do passado. O conhecimento
novo que se incorpora ao saber já constituído é resultado de pesquisa, de investigação sobre
o mundo natural e social.
Quando se aprende a ler e a escrever, a pessoa adquire instrumento básico criado há
séculos, indispensável para a comunicação humana e ao desenvolvimento intelectual
posterior. Hoje o ensino da matemática e a aprendizagem da leitura e da escrita parecem
conteúdos imutáveis, mas o que parece fixo resultou de fluxos, isto é, de esforço criativo que
resistiu ao tempo e se solidificou pela prática.
A pesquisa humana não tem limite; pesquisa-se o mundo natural, o ser humano, a
sociedade e a cultura. As ciências da terra, as pesquisas do mundo estelar têm como
contrapartida as ciências humanas centradas no estudo do fenômeno humano doador de todo
sentido possível às coisas e às produções racionais. As ciências sociais, por sua vez,
demonstram, através de investigações de diferentes instituições sociais planejadas,
construídas e desenvolvidas ao longo de sua existência, que a espécie humana é capaz de
trabalho coletivo e de se organizar política e socialmente o espaço social por meio de modos
de produção que garantem a sobrevivência da maioria. E hoje, as antigas ciências da razão
(lógica e matemática) encontram ressonância nas ciências da computação e da informação.
Enfim um novo mundo centrado na comunicação humana constrói o conhecimento
midiático fruto de intensa pesquisa com base na linguagem digital. Mas toda a revolução na
comunicação não teria acontecido na direção hoje conhecida sem a invenção extraordinária
dos tipos móveis de Gutenberg, a possibilitar o surgimento da imprensa como meio de
desenvolvimento cultural de alto alcance, mediante a produção de livros e jornais. E livros e
jornais pressupõem bons leitores. No Brasil a pesquisa básica e aplicada acontece,
majoritariamente, em Universidades Públicas e Institutos financiados pelo Estado brasileiro.
Ao lado da pesquisa básica e aplicada, geradora de conhecimento novo, inovador, o
ensino superior tem como tarefa importante o ensino de disciplinas e técnicas sobre
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diferentes áreas do conhecimento humano. Todo conhecimento sistematizado e testado,
gerado pela pesquisa, observação ou prática poderá ser objeto de ensino como forma de
transmitir o saber humano acumulado através dos séculos. Pelo ensino as gerações novas são
colocadas em contato com a produção de inúmeros investigadores que, ao longo do tempo
histórico foram sistematizando, estruturando e ampliando a massa sempre crescente do
conhecimento humano.
O próprio ensino, tomado como fato em si, poderá ser objeto de pesquisa e ensino.
Como ensinar? Eis a pergunta incômoda! A resposta dependerá sempre de estudos,
investigação e reflexão. E o resultado da investigação sobre o ensino poderá ser objeto de
ensino e aprendizagem pelas vias da Psicologia, da Pedagogia e da Didática.
Há, entretanto, uma função da universidade extremamente importante que é a
formação de professores para atuação na Educação Básica (ensino fundamental e médio).
Cada conteúdo curricular do ensino fundamental e médio será objeto de licenciatura
específica e a educação dos anos iniciais exigirá formação especialíssima para professoras
da creche, da educação infantil e para a alfabetização e posterior aprimoramento no processo
de leitura e escrita, iniciação matemática, iniciação científica e iniciação geográfica e
histórica.
A formação do professor é tarefa complexa que exige a articulação de elementos
essenciais: 1) domínio de conteúdos em quantidade e qualidade; 2) domínio de métodos,
técnicas e processos que facilitem a apresentação, transmissão, fixação e apropriação
significativa do conteúdo programático pelos alunos; 3) o conhecimento do contexto no qual
acontece o ensino e a educação; 4) conhecimento das finalidades e valores da educação que
orientam criticamente a ação do professor no desempenho de sua tarefa docente. Sem esses
quatro elementos a docência corre o risco de se transformar em mero treinamento, sem bases
cognitivas seguras.
Em termos de Brasil, ocorreu, com o processo de privatização do ensino superior a
partir de 1964, a formação de verdadeiras empresas de educação. Em oposição às reformas
de base do Governo João Goulart, a ditadura, por meio de seus economistas, investiu na
educação privada como forma de controle social e dinamização dos negócios. Mais do que
um bem social a Educação se transformou em mercadoria. De início, com a ajuda do Estado,
o empresário da educação ofereceu cursos na área de humanas (Pedagogia e Ciências
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Sociais) que não exigiam muito investimento em laboratórios e bibliotecas. Eram cursos que
do ponto de vista empresarial redundariam em retorno financeiro líquido e certo que seria
reinvestido na implantação de novos cursos mais caros.
O curso de Pedagogia carreou muito dinheiro para a escola privada sem que o
professor primário formado em curso superior recebesse benefícios compensadores por parte
do Estado. O resultado, entretanto, foi danoso para a educação. A formação do professor,
licenciado ou das primeiras séries da Educação Básica, passou a ser responsabilidade da
escola particular com a instalação da ditadura no país. Em suma, o Estado brasileiro deixou
de lado a responsabilidade social de formar o professor em quantidade e qualidade.
Hoje mais de 70 % do professorado tem formação docente na escola particular. A
formação do professor na Universidade Pública estatal é mínima e não chega a alterar o
nível de qualidade geral da docência. Com formação em muitos casos precária, o professor
que consegue adentrar, através de concurso, ao ensino oficial, é constantemente avaliado
dentro do sistema municipal e estadual.
E nesse ponto acontece algo impressionante para o pensador da educação.
Constatado o fato de que a formação docente na escola particular fora deficiente, o Estado
investe dinheiro na “reciclagem” para corrigir ou reorientar o profissional da educação que
deveria, hipoteticamente, ter a formação de base resolvida de há muito.
Mas, o ensino superior cumpre ainda, ao lado da pesquisa e ensino, a tarefa nada
fácil de extensão, momento em que a escola superior sai de seus muros internos e procura
prestar serviços à comunidade, ao exterior, oferecendo conhecimento e experiência para o
encaminhamento e possível solução de problemas do entorno ou meio externo. Por meio de
assessorias as mais diversas, de projetos compartilhados com a comunidade, de treinamento
profissional, de educação ambiental, atividades de reforço escolar, atendimento às
necessidades especiais, orientação a agricultores, cursos para atividades agropecuárias,
participação no planejamento urbano, participação nos programas de assistência social,
estágios em hospitais públicos, atendimento médico e odontológico, atendimento
zootécnico, atendimento psicológico especializado, orientação a merendeiras e outras formas
de prestação de serviços à comunidade, a universidade vai ao entorno local e regional para
atender solicitações e promover as pessoas e as comunidades.
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É o aspecto de possível retorno social do ensino superior. Vale lembrar, todavia, que
a formação de profissionais e técnicos de nível superior e a formação de professores
configuram notável contribuição para o desenvolvimento social da nação e não deixam de
ser uma forma de prestação de serviços à sociedade. Daí, o caráter simplesmente
insubstituível do ensino superior de qualidade para o avanço social do país.
Atualmente o ensino superior adquiriu, em definitivo, uma dimensão importante
dentro do modo de produção capitalista: a formação do profissional técnico de nível
superior, através de Escolas Técnicas e Institutos Superiores de Ensino Técnico e
Profissional.
São cursos especializados para atender, em especial, ao processo sempre crescente de
industrialização no mundo contemporâneo. Preparam pessoas para setores especializados da
indústria e outras atividades essencialmente técnicas dos níveis primário e terciário. As
escolas técnicas de nível superior, conhecidas como Institutos, terão forte investimento do
governo federal e de alguns governos estaduais.
O ensino técnico e profissional tem tradição no “sistema S” (Senai e Senac) montado
pela Indústria para atender às suas necessidades mais urgentes de mão de obra qualificada.
Com o desenvolvimento e crescimento econômico do país, muitos setores da
produção têm sentido a falta de mão de obra especializada exigida pelos novos tempos. Há
vagas, isto é, empregos, mas não há trabalhadores qualificados para ocuparem as funções
requeridas pelas empresas diante de suas urgências. Eis o gargalo que a Escola Técnica de
nível superior pretende resolver.
Mas, há ainda uma tarefa da universidade que não é tão visível quanto as que foram
indicadas anteriormente. O ensino superior e, em especial as universidades (um
conglomerado de faculdades e institutos sob a administração de uma reitoria) disseminam e
reforçam ideologias, sejam dominantes ou não na prática social geral.
A escola superior não existe fora do contexto e, a rigor, toma para si a tarefa de
formar líderes ou dirigentes quando permite que alunos se organizem em Diretórios
representativos com orientações políticas muitas vezes divergentes.
A universidade de hoje é, certamente, a expressão da incorporação de dimensões
específicas que, ao contrário de desagregá-la, conferem-lhe tarefas distintas, articuladas,
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formando a síntese compreensiva do diverso, isto é, a unidade na diversidade que
caracteriza, desde sempre, a universalidade da Universidade.
Centrada na perspectiva de que nada lhe deve ser estranho na busca de respostas aos
inúmeros problemas, a articulação da pesquisa, ensino, extensão e formação de técnicos e
dirigentes cria as condições para o desenvolvimento das pessoas e da Sociedade. A
sociedade estaria bem pior sem escolas e sem um sistema orgânico de ensino em níveis
articulados. Daí, a necessidade de relacionamento mais intenso entre a educação básica e o
ensino superior em benefício da sociedade.

15.2. Diagnóstico
De 2002 a 2012, o número de alunos na educação superior dobrou, passando de 3,5
para 7 milhões. Já o total de concluintes deu um salto de 119%, passando de 479.275 para
1.050.413. É importante ressaltar o número de licenciados com o diploma na mão: 130.790
(12,5% do número total de formados), podendo exercer o cargo de professor no ensino
médio.
Os ingressantes também evoluíram 87,4% em 2012: atualmente, 2.747.089 entram
no ensino superior, contra 1.465.605, há dez anos. São 31.866 cursos de graduação,
distribuídos em 2.416 instituições (304 públicas e 2.112 particulares).
Apesar do avanço no número de formandos, infelizmente apenas 38% dos calouros
"pegam o diploma", sendo 237.546 no setor público e 812.867 no privado. Grande parte
desses estudantes não conclui ou abandona o curso provavelmente por falta de condições
financeiras. Esses números provam a importância do estágio, pois ele contribui para auxiliar
o futuro profissional a custear seu curso. Afinal, para estagiar, o jovem obrigatoriamente
precisa estar regularmente matriculado.
Dos mais de 7 milhões de jovens universitários, 67,1% optaram pelo bacharelado,
enquanto 19,5% fazem licenciatura e 13,5% são tecnólogos. Cerca de 5.140.312 (73%) estão
na universidade particular e 1.897.413 (27%) na pública. No total, 31.866 cursos diferentes
são oferecidos no Brasil.
Além disso, destaca-se o fato de termos 7 milhões de estudantes no ensino superior e
7,2 milhões de estudantes inscritos no Enem - Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja,

72

um volume equivalente de estudantes interessados em ingressar em uma instituição de
ensino superior. Os jovens estão cada vez mais motivados a dedicar-se à vida acadêmica,
pois reconhecem a importância de uma formação para sua carreira.
Tendo presente a realidade do Brasil, os jovens de Santo Antônio do Palma possuem
uma motivação muito grande em ingressar numa faculdade. Esse desejo é tão grande que
desde 1994 existe a AUSA (Associação Universitária de Santo Antônio). Essa associação
tem por finalidade de empenhar-se em tudo o que leva o desenvolvimento social, cultural e
econômico do município.
Em seu estatuto é destacado que a Associação Universitária de Santo Antônio é uma
entidade civil, de duração indeterminada, com sede e fórum na cidade de Santo Antônio do
Palma, denominando-se abreviadamente AUSA, destinada a coordenar e representar os
universitários deste município.
O estatuto destaca ainda que a finalidade da AUSA é:
 Defender os interesses dos estudantes;
 Promover a aproximação e integridade entre os associados;
 Promover as tradições estudantis e a probidade da vida escolar;
 Organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico,
artístico, e desportivo, visando a complementação e o aprimoramento da formação
do universitário;
 Manter serviço de igualdade e incentivo todos os estudantes;
 Realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres;
 Colaboração e incentivo quando mencionados por parte de órgãos públicos e os
diversos segmentos que levem ao bem comum;
 Conscientizar a opinião pública da importância do ensino para o desenvolvimento e
bem estar social e denunciar quaisquer atos que venham publicar os estudantes na
busca de seus intentos;
 Promover a locomoção dos estudantes entre o trajeto de Santo Antônio do Palma, até
o local onde estudar, para isso recebendo auxílio, donativos, subvenções, firmando
convênios, efetuando promoções, recebendo legados.
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A AUSA tem como competência representar os universitários de Santo Antônio do
Palma, junto à direção das faculdades e outras entidades de ensino, culturais e sociais,
perante autoridades municipais, estaduais e federais.
Os estudantes universitários de Santo Antônio do Palma estudam em universidades
da região. Essas instituições se localizam na cidade de Passo Fundo, Casca e Marau.
Também temos estudantes que realizam seus estudos em universidades federais.
Muitos jovens nos últimos anos fizeram cursos técnicos em escolas agrícolas. As
duas escolas que mais receberam nossos estudantes foram a Escola Estadual Técnica
Agrícola Guaporé e a Escola Agrotécnica Federal de Sertão.
Em relação a convênios a legislação vigente municipal assegura-se: LEI
ORDINÁRIA n° 474/2002 de 15 de Março de 2002 (Mural 15/03/2002). AUTORIZA A
FIRMAR CONVÊNIO COM A UPF – UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO.
Faço saber, que em cumprimento ao disposto no artigo 62, inciso IV, da lei orgânica
Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma – RS, aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:
Art.1º Fica o poder Executivo Municipal autorizado assinar convênio com a
Universidade de Passo Fundo – UPF, visando operacionalização de Estágios
Extracurriculares.
Art. 2º O município contratará via convênios aluno(s) universitários para que prestem
serviços na esfera do município.
Art. 3º As despesas oriundas do presente convênio correrão por conta da Rubricas
Orçamentárias próprias.

Outro dado muito importante é que os estudantes de curso superior e técnico recebem
o transporte gratuito do poder público municipal. Outro incentivo dado aos estudantes é o
crédito educativo.
Diante da necessidade e com a preocupação de incentivar os jovens a estudarem, a
administração municipal criou a lei n° 640/2004 de 30 de dezembro de 2004. No seu artigo
1° assim esta descrito: É instituído, no Município de Santo Antônio do Palma – RS, o
Crédito Educativo Municipal, com a finalidade de auxiliar estudantes universitários
matriculados em instituições particulares, residentes e domiciliados no mínimo, a 05 (cinco)
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anos no Município, ou filhos de famílias que residam no Município pelo mesmo período, e
que se deslocam diariamente ou em regime de férias a fim de estudarem.
Quanto ao valor da contribuição dada ao aluno (a) assim esta no artigo 5°: O
pagamento dar-se-á na forma de ressarcimento ao estudante de 40% (quarenta por cento) das
mensalidades constantes nos carnês emitidos pela instituição de ensino.
Em relação a devolução, a lei diz no artigo 9°: O reembolso do crédito educativo ao
Município por parte do aluno (a) beneficiado inicia a partir do primeiro mês após
completado 01 (um) ano de formado.
Quanto ao número de estudantes que realizam seus estudos em Instituições de ensino
superior, temos os seguintes números:
Ano

N° de estudantes

2010

30

2011

24

2012

26

2013

30

2014

44

2015

48

META 12:
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 70% e a taxa líquida para
40% da população de 18 a 24 anos.

15.3. Estratégias

 Ensejar discussões, por meio de fóruns, sobre a diversificação de cursos no processo
de ampliação de oferta de vagas, de maneira a garantir não só os condicionantes do mercado,
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como também as necessidades de desenvolvimento estratégico local, regional e nacional em
qualquer instituição de ensino superior;
 Viabilizar o intercâmbio entre as Instituições de Ensino Superior e escolas públicas,
para a organização de programas que visem a promoção, interação e estímulo dos alunos,
modificando as suas perspectivas, fazendo com que estes familiarizem-se com o ambiente
acadêmico.
 Viabilizar junto às universidades regionais cursos de capacitação e aperfeiçoamento
aos profissionais da educação do município;
 Incentivar a criação de mecanismos promotores de intercâmbio entre os
estabelecimentos de educação superior e as escolas públicas de educação básica de Santo
Antônio do Palma, visando ao desenvolvimento de pesquisa, extensão bem como programas
de formação continuada para a educação básica, conforme as necessidades diagnosticadas;
 Incentivar o desenvolvimento junto às Instituições de Ensino Superior de projetos de
Ciência, Tecnologia e Extensão, voltados para a melhoria da qualidade de vida da
população, valorizadas e respeitadas às características e necessidades locais e regionais;
 Implementar programas informativos e de incentivo ao jovem do ensino médio de
escola pública sobre cursos e profissões, ofertas e vagas, políticas de amparo e/ou
financiamento ao estudante universitário no que se refere ao acesso e permanência no ensino
superior;
 Promover a divulgação e incentivo junto aos professores da educação básica de
informações sobre cursos de pós-graduação;
 Promover moções no sentido de ampliar as vagas públicas na educação superior para
a criação de cursos de educação profissional de nível tecnológico e a formação de
profissionais da educação;
 Estimular a ampliação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas
Instituições de Ensino Superior e, especificamente, nas Instituições Privadas, aumentando
assim o número de docentes do ensino superior com maior qualificação;
 Estabelecer parcerias, entre as escolas Municipais e Estaduais e as Instituições de
Ensino Superior para a criação de equipes multidisciplinares (Psicopedagogas, Assistentes
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Sociais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais), para o atendimento da
Educação Básica/Infantil ao Ensino Médio;
 Manter e aprimorar convênios que autorizem e regulem a realização de estágios
extracurriculares em nível universitário direcionados à prestação de serviços especializados
na esfera do município;

META 14:
Estimular a elevação do mínimo de matrículas na pós-graduação stricto-sensu, da
população municipal.

15.4. Estratégias
 Divulgar as ofertas de financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das
agências oficiais de fomento.
 Divulgar a oferta de financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação
stricto sensu.
 Divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância.
 Apoiar a oferta de programas de pós-graduação sticto sensu, especialmente os de
doutorado, nos campi-novos abertos em decorrência dos programas de expansão e
interiorização das instituições superiores públicas.

16. FORMAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO3 DA
16.
FORMAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
EDUCAÇÃO³
O grande paradoxo presente na sociedade atual, que tanto enfatiza o valor da
educação e ao mesmo tempo não valoriza o professor adequadamente, suscita

3

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO (Doutora em Educação Escolar, Professora Universitária)
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questionamentos profundos sobre o papel do educador e os cuidados específicos com a sua
formação.
A formação inicial docente em nível superior é fundamental, embora não suficiente,
para que a "melhoria" da educação aconteça. É consensual a afirmação de que no processo
de formação do professor deve-se também levar em conta a "criação de sistemas de
formação continuada e permanente para todos os professores". (MEC, 1999, p.17).
Dentre as políticas educacionais, a formação e o desenvolvimento profissional dos
trabalhadores em educação tem sido uma das mais discutidas e analisadas nas últimas
décadas. Desta forma, é fundamental reconhecer a importância destes profissionais para a
qualidade do ensino público oferecido à população.
Ao longo da história da formação dos docentes no Brasil, identificamos diferentes
orientações teóricas que ainda permeiam a estrutura, os programas, as propostas e o
funcionamento das escolas no país. Podemos citar alguns exemplos: o ideário jesuítico, a
escolanovista, o da educação popular, o tecnicista, o neoliberalista, entre outros.
A formação dos docentes, na atualidade, foi revista e apresentou avanços, com a
promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional em dezembro de 1996, que vêm redesenhando o sistema educacional brasileiro em
todos os níveis: da creche - desde então incorporada aos sistemas de ensino, às
universidades, além de todas as outras modalidades de ensino, incluindo a educação
especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância; além dos recursos
financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da área.
O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do professor,
fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do estágio
supervisionado, propiciando a associação entre teorias e práticas (ação-reflexão-ação), a
capacitação em serviço e “o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em
instituições de ensino e em outras atividades.”
Para Pimenta (1997, p. 49) essa identidade é construída a partir da significação social
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das
tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que
permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes
válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise
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sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias.
Constrói-se, também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à
atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, de seu modo de se situar no
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e
anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor.
Portanto, a formação inicial não é suficiente para a qualidade do trabalho do
professor. É preciso permanecer em processo de formação constante, estar bem informado e
atualizado. A articulação entre a formação inicial e a formação continuada deve ser
executada como política pública, “em consonância com as atuais demandas educacionais e
sociais e com as mudanças no campo do conhecimento.” (Conferência Nacional da
Educação Básica – Documento Final, 2008, p. 44).
Como consequência da política de formação e valorização do professor, há
necessidade de implantação de um sistema de articulação entre a formação inicial do
professor e a formação continuada. É importante o envolvimento das licenciaturas das
Universidades e Faculdades, tanto na definição do currículo, contemplando as necessidades
da região, como na participação dos seus docentes na formação continuada do professor da
educação básica, estimulando as transformações pedagógicas nas escolas, visando à
atualização da prática dos professores, como meio de atender às necessidades dos alunos
durante o processo educacional.
Além da formação inicial e continuada, é preciso que a política de valorização e
formação do profissional da educação garanta o acesso a diversos meios e equipamentos que
possibilitem a busca de informações, conteúdos e vivências para a ampliação do
conhecimento pessoal (visitas, excursões, encontros, bibliotecas, computadores, internet).
A política da valorização e formação dos profissionais da educação deverá envolver,
além dos professores, todos os demais profissionais que atuam no processo educativo.
A partir destas considerações, é imprescindível que se tenha um plano de cargos, carreiras e
salários para todos os profissionais; tempo remunerado para formação e planejamento das
atividades, que o tempo de serviço e a formação sejam reconhecidos e valorizados, que haja
um número máximo de alunos por turma, melhores condições de trabalho, mais e melhores
recursos didáticos, o que significa qualidade do ensino e valorização dos profissionais.
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16.1. Diagnóstico

No planejamento estratégico da educação no Município, a questão da valorização dos
trabalhadores da educação deve receber atenção especial. O “fazer pedagógico” não é uma
ação isolada, mas uma interação constante entre necessidades e possibilidades das crianças
em construírem seus conhecimentos e, para isso, a intervenção do professor e de outros
funcionários são decisivas.
A aprendizagem dos alunos será facilitada pela ação do professor:
 Ao organizar a proposta pedagógica;
 Ao questionar;
 Ao adequar os interesses;
 Ao lançar desafios;
 Ao propor metodologias diferenciadas e inovadoras;
 Ao respeitar a diversidade.
O profissional deve ser, acima de tudo, comprometido com o desenvolvimento da
pessoa humana e, por isso, “toda qualificação deverá ser oportunizada”.

META 13:
Apoiar a qualidade da educação superior e ampliação da proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo do total, no mínimo 35% (trinta e
cinco por cento) doutores.

16.2. Estratégias:

 Reivindicar que a equipe do corpo docente das Universidades da região seja formada,
em sua maioria, por mestres e doutores.
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 Induzir processo contínuo de auto-avaliação das instituições superiores, fortalecendo
a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos
de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e
a dedicação do corpo docente.
 Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo
que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, na forma de programas de pósgraduação stricto sensu.

META 15:
Intensificar, em regime de colaboração com a União, o Estado, até o final de 2015,
política municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos
I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurandolhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e formação em nível superior
de graduação e pós-graduação, e na área de atuação.

16.3. Estratégias
 Aderir aos programas de formação inicial e continuada através da plataforma
eletrônica para organizar a oferta e as matriculas em cursos de formação inicial e continuada
de profissionais da educação.
 Aderir a programas específicos para formação de profissionais da educação escolar e
para a educação infantil;
 Aderir a cursos e programas especiais para assegurar formação específica na
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível
médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício;
 Apoiar a oferta, nas redes estaduais e na rede federal, de cursos técnicos de nível
médio e tecnológicos de nível superior, destinados à formação inicial, nas diversas áreas de
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atuação, dos profissionais a que se refere o inciso III do caput do art. 61 da lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
 Aderir a política nacional de formação continuada para os profissionais da educação
de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre
município e União;
 Aderir ao programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de
idiomas das escolas públicas de educação básica para que realizem estudos de imersão e
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;

META 16:
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

16.4. Estratégias

 Divulgar o portal eletrônico do MEC para subsidiar a atuação dos professores da
educação básica, onde é disponibilizado gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;
 Divulgar aos docentes a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos
professores e demais profissionais da educação básica;
 Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras
e materiais produzidos em libras e em Braile, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os professores de rede pública de educação básica, favorecendo a
construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
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 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, por
meio da implementação das ações do Plano Nacional do livro e leitura e da instituição de
programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo
magistério público;

META 17:
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até final de 2020.

16.5. Estratégias

 Adequar o plano de carreira para os profissionais do magistério da rede públicas de
educação básica, observando os critérios estabelecidos na lei n° 11.738, de 16 de julho de
2008 com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar;
 Reivindicar a assistência financeira específica da união ao município para
implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular do
piso salarial nacional profissional.
 Regulamentar dentro de um ano de vigência do PME 1/3 da hora de atividade do
profissional do magistério em efetivo exercício.

META 18:
Assegurar, no prazo de 1 (um) ano, a adequação do plano de carreira dos profissionais da
educação básica pública da rede municipal de ensino e tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art.
206 da Constituição Federal.
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16.6. Estratégias

 Instituir uma comissão permanente de profissionais da rede municipal de ensino,
para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação do
plano de carreira;
 Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos profissionais
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar,
com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e
oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do
professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino
de cada disciplina;
 Aderir à prova nacional para subsidiar o Município, na realização de concursos
públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;
 Considerar, para fins de pontuação em prova de títulos de concurso público para
ingresso na carreira do magistério público, o tempo de serviço voluntário prestado sob a
forma de monitoria em instituição pública de educação básica ao amparo da lei n° 9.608, de
18 de fevereiro de 1998;
 Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação do Município,
incentivos para qualificação profissional;

17. GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTROLE SOCIAL

17.1. Gestão
Democrátic
Quando nos referimos à Democracia necessariamente temos, também, de falar em
a:
Direitos Humanos. E isto nos remete a pensar nos nossos direitos - como cidadãos e como
pessoas socialmente construídas e constituídas – para influenciar e decidir os rumos da
sociedade na qual vivemos e para construirmos e preservarmos as nossas relações humanas,
mais importantes e significativas, como aquelas ligadas à educação, saúde, trabalho,
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perspectiva e futuro profissional, moradia, lazer, relações afetivo-familiares e a qualidade de
vida.
Os direitos ao conhecimento, nos mais diferentes níveis e dirigido às variadas formas
de aquisição de informação e formação, também se constituem em um dos pilares decisivos
neste processo democrático e de gerenciamento de suas condições. Assim, os direitos ao
conhecimento sobre as diferentes instituições, equipamentos e serviços públicos presentes na
sociedade, ao lado dos direitos em aceder a tais serviços e contribuições que isso traz,
fornecem substrato para os processos de gestão democrática. Sem saber que serviços
públicos existem, do que podemos dispor e se temos direito a isso, como funcionam, que
atribuições e competências têm, que benefícios trazem, não estaremos tendo o direito a este
tipo de conhecimento.
Esta é, então, uma parte importante que contribui para que – ao conhecer e adquirir o
máximo de informações sobre os serviços públicos que são oferecidos – possamos ter o
direito ao acesso democrático a esses serviços e, também, o direito a discutir e participar
dos rumos e gestão das instituições e serviços públicos envolvidos.
No campo educacional - falando-se em particular da sua função social - é importante
assinalar que a escola deveria criar e fortalecer uma cultura democrática que servisse de
base para construir - através das ações de seus cidadãos que também foram formados por ela
- uma sociedade efetivamente democrática e defensora dos direitos humanos básicos. Esse
exercício de cidadania deveria acontecer nas mais diferentes práticas educativas, no interior
das diferentes instituições educacionais.
Assim, através de processos de uma gestão democrática em que sejam vivenciadas
experiências de participação colaborativa, de problematizações, decisões grupais e
democráticas, encontro de alternativas coletivas e representativas do bem público, é que
poderemos ajudar a construir esta cultura democrática.
Os eixos fundamentais da gestão democrática no interior das escolas e dos processos
educativos referem-se à defesa e consolidação da autonomia da escola (entendendo-se aqui
todas as relações acontecidas no seu interior e em função de diferentes necessidades e
interesses, e como isso é resolvido e gerenciado); à eleição dos diretores e dirigentes cuja
escolha afeta diretamente a comunidade, que deveria poder conhecer e participar desse
processo. Afeta aos conselhos escolares cujos trabalhos, presença e participação podem
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imprimir rumos com implicações que deveriam ser positivas não só para os problemas e
dificuldades específicos, como também para os projetos políticos daquelas escolas e dos
locais onde estão inseridas.

17.2. Controle
Social:
A expressão controle social adquire um conteúdo histórico importante no Brasil, a
partir dos anos 70, em que os movimentos sociais na luta pela democratização empreendem
vários intentos e mobilizações sempre dirigidos à defesa do direito da sociedade civil de
poder participar e interferir em algum momento no processo de elaboração, construção e
implementação das políticas públicas. Em verdade, falar em controle social traz para o
campo das discussões a possibilidade de o Estado e sociedade situarem-se em planos
equivalentes para um diálogo que possa, então, expressar o exercício da democracia e a
garantia da cidadania. Significa também falar no direito da sociedade e de seus diferentes
setores de serem escutados em suas necessidades, pelos órgãos públicos, que deveriam se
preocupar-se em implementar ações comprometidas no atendimento de tais demandas.
No âmbito das políticas públicas, falar em controle social aponta-nos algumas
dimensões que são importantes no debate sobre educação aqui colocado, quais sejam:
 Que tipo de relação existe entre o poder público e a educação, expressadas nas
propostas de ação anunciadas nas políticas públicas?
 Que contribuições tais ações trazem e o que poderia ser feito para melhorar a vida
das pessoas nos serviços públicos a que se referem?
 Que participações têm existido por parte da sociedade nessa relação com as
diferentes instâncias dos programas de governo?
 Que modos efetivos de agir a sociedade têm utilizado e que se configuram como
maneiras de uma participação democrática real? São formas de “consulta participativa” em
que as decisões e o agir acabam sendo delegados a outras pessoas e grupos que nem sempre
conhecem, defendem e representam a vida concreta da população destinatária de tais
políticas?
Podemos, então, dizer que o controle social através da participação dos diferentes
atores sociais envolvidos em diferentes esferas de ação pública contribui para a
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democratização da gestão, promovendo espaços de diálogo e de negociação entre os
diversos representantes dessa relação poder público municipal e sociedade civil.
Pensando-se especificamente no caso dos Conselhos Escolares como agentes de
mudança e de participação nos temas relativos à educação, dentro e fora dos espaços
escolares, podemos apontar algumas dimensões que deveriam ser consideradas quanto ao
papel destes Conselhos. São três as dimensões que gostaríamos de destacar como
importantes para a atuação dos conselheiros escolares:
a) que adquiram conhecimento e tenham disposição para ampliar a compreensão sobre o
contexto educacional e suas dinâmicas;
b) disponham-se a ampliar seus conhecimentos para o manejo de metodologias que os
instrumentalizem e capacitem para serem bons pesquisadores da realidade educacional e
bons trabalhadores comunitários. Com isto torna-se possível identificar e problematizar as
situações que possam interferir na gestão e no acesso democrático à educação;
c) que tenham sensibilidade e identificação com essas problemáticas, dentro de uma
perspectiva coletiva de defesa dos interesses e necessidades da sociedade, integrando tais
ações em um projeto político educacional de defesa dos direitos à vida e à dignidade.
Portanto, ao falarmos dos Conselhos Escolares, que aparecem como as instâncias nas
quais tais formas de participação poderiam e deveriam acontecer, gostaríamos de chamar a
atenção para que os conselheiros escolares construíssem formas de participação que
garantissem, ao menos, dois compromissos:
Um relativo ao caráter democrático e ativo desse agir participativo; e o outro, que
essa participação se inspirasse nas condições concretas em que a população vive, de tal
modo que fosse possível entender que há diferença nos modos encontrados para participar
em função das condições de vida. Contudo, vale também assinalar que o fato de haver
formas e expressões diferenciadas de participar, isso não subtrai o conteúdo político e
qualitativo da participação, enquanto processo democrático, ativo e coletivo.
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META 19:
Assegurar condições, no prazo de 1 (um)ano, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para tanto.

17.3. Estratégias
 Aderir aos programas de apoio à formação para os conselheiros dos conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, e de
outros e para os representantes educacionais e demais conselhos de acompanhamento de
políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios de transportes para visitas à rede escolar, com vistas ao
bom desempenho de suas funções;
 Instituir no Município o Fórum Permanente de Educação ou Comissão, com o intuito
de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução
deste PME;
 Estimular as escolas, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos
escolares, por meio das respectivas representações;
 Estimular o fortalecimento de conselhos escolares e conselho municipal de educação,
como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;
 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de
gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação da
instituição educacional;
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 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira
nos estabelecimentos de ensino.

18. EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades; realiza o atendimento educacional especializado; disponibiliza os
serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto
a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular.
Nessa perspectiva, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como
fundamentação os documentos legais vigentes, tais como: Constituição Federal, LDBEN Nº
9394/96, Convenção de Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº
3.956/2001, declaração de Salamanca e ainda a Política Nacional de Educação Especial, na
perspectiva da Educação Inclusiva, aprovada em janeiro de 2008.
Em 1994, a publicação da Política Nacional de Educação Especial introduziu a
orientação de acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino
regular, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (p.19).
Dando seguimento a este processo, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº 9394/96, preconiza no art. 59, que os sistemas de ensino devem assegurar
aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas
necessidades. Além disto, assegura a terminalidade específica para os que não atingiram o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e a
aceleração de estudos para a conclusão do programa escolar aos superdotados.
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, define a Educação
Especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino,
enfatizando a atuação complementar da Educação Especial ao ensino regular.
Em consonância com este processo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica, Resolução CNE/CEB 2/2001, determina no art. 2 que “os sistemas de
ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o
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atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as
condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”.
Conforme destaca o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001, “o grande
avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola
inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
Corrobora com esta perspectiva a promulgação da Convenção de Guatemala (1999)
em nosso país pelo Decreto nº 3956/2001, que reafirma que as pessoas com deficiência têm
os mesmos direitos que as demais pessoas, definindo como discriminação toda diferenciação
ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais.
Complementando este quadro, a Resolução CNE/CP 01/2001, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
estabelece que as IES devem prever na sua organização curricular formação docente voltada
à diversidade, bem como contemplar conhecimentos acerca das especificidades dos alunos
com necessidades educacionais especiais.
Impulsionando a inclusão educacional, a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua
Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam
garantidas formas institucionalizadas para seu uso e difusão, bem como a inclusão da
disciplina de Libras no currículo dos cursos de Formação de Professores e Fonoaudiólogos.
Neste mesmo sentido, a Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para uso e
difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto
Grafia Braille para a Língua Portuguesa. Além destas, outras leis e ações visaram a
consolidação da educação inclusiva, a saber:
 A criação pelo Ministério da Educação, do Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade, no ano de 2003;
 A divulgação em 2004 do documento O Acesso de Alunos com Deficiência às
Escolas e Classes Comuns da Rede Regular.
O Decreto nº 50296/04 que regulamentou as Leis nº 10.048/00 e 10.098/00,
estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. O Decreto nº 5626/05 que regulamenta a Lei nº
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10.436/02, visando à inclusão de alunos surdos, que dispõe complementarmente sobre a
formação e certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras; o ensino de
Língua Portuguesa como segunda língua para os alunos surdos e a organização da educação
bilíngue no ensino regular.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em
2006, da qual o Brasil é signatário e que estabelece que os Estados Parte devem assegurar
um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da inclusão
plena. O lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE no contexto do
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC/07, reafirmando a agenda de Inclusão das
Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica, a implantação de
salas de recursos e a formação docente.
O Decreto nº 6.094/07 que estabelece a garantia de acesso e permanência no ensino
regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a
inclusão educacional nas escolas públicas, dentre as diretrizes do Compromisso Todos pela
Educação.
18.1. Diagnóstico
A educação especial no município de Santo Antônio do Palma, apesar de estar
prevista no Plano de Carreira dos Professores Municipais, nunca teve atendimento desses
alunos na rede municipal de ensino. Para que essas crianças e adolescentes, em idade
escolar, tivessem o atendimento garantido estabeleceu-se uma parceria com a APAE.
O trabalho desenvolvido nesta instituição, além de atender o educando e sua família
com uma equipe vasta de profissionais como pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos,
neurologistas, assistente social, ainda prestam apoio aos professores da Escola Regular em
que o aluno está matriculado.
O trabalho da APAE e escolas está sempre em sintonia, muitas vezes com reuniões e
encontros de formação para que os profissionais de ambas as instituições troquem
informações e experiências para colaborarem com a aprendizagem da criança.
As escolas regulares da rede municipal, assim como da rede estadual, dependendo da
necessidade especial que o aluno tem fazem, com a orientação dos profissionais da APAE, a
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adaptação curricular para atender as particularidades desses educandos, com o objetivo de
trabalhar as potencialidades de cada um. Além disso, eles frequentam uma ou duas vezes por
semana aulas especializadas na APAE, tendo assim a disponibilização do transporte escolar
custeado pela administração municipal.
O atendimento educacional no âmbito da Educação Especial de Santo Antônio do
Palma, sempre foi atendida pela APAE Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de
Casca. Registra-se que no período de 2005 a 2013, uma média de 07 alunos/ano foram
atendidos, destes, 02 alunos são inclusos apenas com dificuldades motoras em nossas
escolas desde 2009, e em 2014 tivemos mais uma aluna inclusa com diagnóstico de autista.
O atendimento educacional que se idealiza para o município, no âmbito da Educação
Especial, se respalda nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), que aponta a Educação Especial como uma
modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação e se
materializa mediante programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e
códigos específicos de comunicação e expressão, ajuda técnica e tecnologia assistiva, dentre
outros.
Cabe ao atendimento educacional especializado elaborar e organizar recursos
pedagógicos e acessibilidade que eliminem as barreiras e garantam a plena participação dos
alunos, considerando suas necessidades específicas.
Considerando que as atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado devem se diferenciar daquelas realizadas na sala de aula comum, estas não
podem ser substituídas por aquelas, mas complementa e/ou suplementa-as com vistas à
apropriação do conhecimento, ao desenvolvimento da autonomia e independência dos
alunos dentro e fora da escola.
Neste sentido, a grande contribuição da inclusão escolar para a inclusão social dos
sujeitos, deve ter início o mais cedo possível, começando na Educação Infantil e estendendose a todo o processo de escolarização do aluno.
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META 04:
Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na rede regular de ensino e na Associação de Pais e amigos dos
Excepcionais (APAE) de Casca – RS.

18.2. Estratégias
 Oportunizar o atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de
4 meses a 5 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, observando o que dispõe a Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
 Reestruturar, ao longo deste PME, as salas de recursos multifuncionais e oferecer a
formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas
escolas do município em parceria com o Estado e a União.
 Ofertar atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública da
educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a
família e o aluno.
 Intensificar o trabalho de rede multidisciplinares de apoio e assessoria, integrados
por profissionais das áreas de saúde, de assistência social, de pedagogia e de psicologia,para
apoiar o trabalho dos professores da educação básica com alunos com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
 Manter e ampliar programas suplementares, em regime de colaboração com a União,
que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a
permanência dos alunos com deficiência por meio da educação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando, ainda no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e
modalidades de ensino, a identificação dos alunos com altas habilidades ou superdotação.
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 Oportunizar, conforme a demanda, a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua
Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de zero (0) a
dezessete (17) anos, em salas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº5.626, de 22 de
dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com
deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos.
 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensinar regular sob
alegação de deficiência e promovida à articulação pedagógica entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado.
 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento
escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação beneficiários de programas de transferência de renda,
juntamente com o combate ás situações de discriminação, preconceito e violência, com
vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância, à adolescência e à juventude.
 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais de educação para atender à demanda
do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
 Definir, normas para o funcionamento de instituições e salas de Atendimento
Educacional Especializado (AEE) municipais que prestam atendimento a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em
parceria com o Estado e União.
 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando ampliar as condições de apoio ao
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e de altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de
ensino.
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19. FINANCIAMENTO, GESTÃO
REGIME DE COLABORAÇÃO

EDUCACIONAL

E

O direito à educação básica integral, para todos os brasileiros, do nascimento à
maioridade, independentemente de sua condição social, é conquista fundamental que deve
ser defendida por toda a sociedade.
A LDB define em seu artigo 74, que a União, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, “estabelecerá padrão mínimo de oportunidades
educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno,
capaz de assegurar ensino de qualidade. O custo mínimo de que trata este artigo será
calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente,
considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de
ensino” e, em seu artigo 75, que “a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados
será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o
padrão mínimo de qualidade de ensino”.
A forma de financiamento da educação por meio do mecanismo de fundos foi
implantada inicialmente por meio do FUNDEF em 1996, para repasse de recursos ao ensino
fundamental. Posteriormente, houve a ampliação do financiamento para a educação básica
pelo FUNDEB, em 2007.
A legislação informa que os Estados são responsáveis pelo Ensino Fundamental e
Médio, enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre a Educação Infantil (creches e
pré-escolas), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; e a União, sobre o
Ensino Superior.
Outra forma de analisar o investimento na Educação é basear-se no PIB (Produto
Interno Bruto), dividindo pela população residente no país. Desta forma teremos o valor per
capita.
Em 2000, o financiamento em educação absorveu 4,7% do PIB nacional. Em 2009, o
valor evoluiu para 5,7%. A soma dos municípios produziu 2,2% de investimentos em
educação no ano de 2009.
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A Constituição Federal define que a União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito por cento de sua receita líquida de impostos (excluídas as transferências). Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita líquida resultante de impostos, inclusive as provenientes de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Prevê ainda o salárioeducação, como fonte adicional de financiamento na educação básica.
Em 1996, as leis 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a nº. 9.424,
que regulamentaram o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (FUNDEF – extinto posteriormente), e lei nº 11.494/07 que
criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) trouxeram modificações no cálculo dos recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a mudança constituiu-se na
proibição da inclusão nos 25% de gastos com merenda escolar, assistências médicas,
odontológicas e sociais, além de medicamentos, o que não significa que não possa realizar
despesas desta natureza. Porém, se realizadas, não serão computadas dentro do percentual de
25% destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

19.1. Diagnóstico
O Município de Santo Antônio do Palma vem aplicando mais que 25% em educação,
conforme dados a seguir: em 2010 aplicou 26,68%, em 2011 aplicou 29,94%, em 2012
aplicou 28,71%, em 2013 aplicou 27,89% e em 2014 aplicou 28,50%. Em Reais, as despesas
com educação em 2010 eram de R$ 1.962.111,59. Em 2014, as despesas alcançaram R$
3.148.128,2 (Secretaria de Finanças do Município de Santo Antônio do Palma).

META 20:
Investir no mínimo 25% do orçamento municipal, conforme legislação vigente e aumentar
o investimento gradativamente, conforme a necessidade da demanda.
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19.2. Estratégias
 Garantir fonte de financiamento permanente e sustentável para os níveis, etapas e
modalidades da educação pública municipal;
 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação;
 Executar a partir de agosto de 2016 o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi),
referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo
de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do
Custo Aluno Qualidade (CAQ);
 Implementar a partir de agosto de 2017 o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como
parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da Educação
Básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos
demais profissionais da educação pública, aquisição manutenção, construção e conservação
de instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de material didático escolar,
alimentação e transporte escolar.
 Garantir o pleno funcionamento do Conselho do FUNDEB, provendo a formação
continuada de seus membros, com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução e
prestação de contas dos recursos destinados à educação do Município.
 Desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de
despesa per capita por aluno em todas as etapas educacionais atendidas pelo poder público;
 Promover medidas administrativas, que assegurem a permanência de profissionais
qualificados, com experiência e bom desempenho, no quadro da Secretaria Municipal da
Educação;
 Assegurar a aplicação dos percentuais, destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino, em todos os níveis e modalidades;
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 Assegurar que a escola municipal atenda aos padrões de qualidade a serem
estabelecidos conforme os Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação;
 Realizar e divulgar estudos sobre os custos da educação básica nas suas diferentes
etapas e modalidades, com base em parâmetros de qualidade, buscando a melhoria da
eficiência e a garantia da qualidade do atendimento;
 Viabilizar, através de projetos, recursos financeiros junto à esfera federal com o
objetivo da ampliação de vagas e melhoria da qualidade do ensino;
 Divulgar indicadores de investimento e tipo de despesa per capta por aluno no que se
refere à educação;
 Aplicar os recursos legalmente vinculados a Educação, de competência do poder
público municipal, e buscar fontes complementares de financiamento com a União e Estado;
 Unificar diretrizes político-pedagógicas, integrar programas e complementar
financiamento, em regime de colaboração, entre União, Estado e Município.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Educação do Município de Santo Antônio do Palma (PME)
cumpre seu papel de estabelecer as políticas de educação para os próximos dez anos, a partir
da vontade emanada de diferentes setores da comunidade santoniense que, durante alguns
meses, reunidos com o conselho e professores do Município, indicaram, sugeriram,
discutiram caminhos e decidiram por possibilidades que lhes pareceram as ideais para este
momento.
A importância deste plano advém, justamente, de tal metodologia. Esse não é um
plano de governo, mas sim um plano de Município, pois é a participação da sociedade que
lhe dá legitimidade. No entanto, a parceria não está concluída com a transformação do texto,
cheio de intenções, em lei. Ela vai além, pois é preciso que, a partir da promulgação do
documento legal, esta mesma sociedade esteja atenta para fazer o acompanhamento da
implementação daquilo que planejou e, também, as correções que, ao longo dos próximos
dez anos, se fizerem necessárias.
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Oriundas das exigências das novas realidades que poderão surgir, as adaptações
dependerão de acompanhamento e avaliação sistemáticos que ficarem, neste PME,
estabelecidos com clareza.
A articulação entre as ações das três esferas, com a cooperação entre os órgãos
federais, estaduais e municipais, será fator facilitador para que os objetivos e metas sejam
atingidos.
Os objetivos e as metas desse plano somente poderão ser alcançados se for concebido
e acolhido como Plano de Município, mais do que Plano de Governo e, por isso, assumido
como um compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua aprovação pela Câmara
Municipal de Vereadores,

num

contexto

de expressiva

participação social,

o

acompanhamento e a avaliação pelas instituições governamentais e da sociedade civil e a
conseqüente cobrança das metas nele propostas, são fatores decisivos para que a educação
produza a grande mudança, no panorama do desenvolvimento, da inclusão social, da
produção científica tecnológica e da cidadania do povo brasileiro.
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21. GLOSSÁRIO

SMEC: Secretaria Municipal de Educação
AUSA: Associação dos Universitários de Santo Antônio do Palma
CPM: Circulo de Pais e Mestres
APM: Associação de Pais e Mestres
CRAS: Centro de Referencia da Assistência Social
PME: Plano Municipal de Educação
PNE: Plano Nacional de Educação
PEE: Plano Estadual de Educação
IBGE: Índice de Geografia e Estatística
CTG: Centro de Tradições Gaúchas
CMD: Centro Municipal de Desporto
DATASUS: Departamento de informática do Sistema Único de Saúde
LDB: Lei de Diretrizes e Bases
MEC: Ministério da Educação
RAE: Rede de Apoio Escolar
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
PRONATEC: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Institucional
IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola
PAR: Plano de Ações Articuladas
LDBEN: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CEB: Centro Excursionista Brasileiro
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio
EJA: Educação de Jovens E Adultos
EAD: Educação a Distância
SERES: Secretaria Executiva de Ressocialização
CAQ: Custo Aluno Qualidade
CAQi: Custo Aluno Qualidade Inicial
ENADE: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
IGC: Instituto Geográfico e Cartográfico
INEP: Instituto Nacional de Educação e Pesquisa
UPF: Universidade de Passo Fundo
FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
AEE: Atendimento Educacional Especializado
ONU: Organização das Nações Unidas
PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola
PAC: Programa de Aceleração do Crescimento
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
FUNDEF: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério
PIB: Produto Interno Bruto
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ANEXOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE EXPOSIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA-RS
Na noite do dia vinte e sete (27) de maio, às 19 horas, foi realizada uma Audiência
pública para exposição do Plano Municipal de Educação (PME).
A Audiência contou com a participação de representantes de entidades, escola
estadual, creche municipal, instituição igreja, poder público e comunidade em geral.
O encontro teve por objetivo buscar opiniões e soluções para as demandas
estabelecidas no PME, pois é um processo que determina metas que deverão ser atingidas ao
longo dos próximos dez anos.
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