
LEI MUNICIPAL Nº 1.508/15. 

 
Institui o Plano Municipal de Educação 
e dá outras providências. 

 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

 
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no art. 68, inc. IV, da Lei 

Orgânica, que a Câmara de Vereadores do Município de Roca Sales aprovou pela 
Resolução nº 041/15 e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de Educação, constante no 

documento em anexo, com duração de 10 (dez) anos. 
 
Art. 2º - O Plano Municipal de Educação contém a proposta 

educacional do Município, definindo as diretrizes, objetivos e metas em conformidade com 
o Plano Nacional de Educação. 

 
Art. 3º - A partir da vigência desta Lei, o Município instituirá o Sistema 

de Avaliação que estabelecerá os mecanismos e procedimentos necessários ao 
acompanhamento das diretrizes e metas constantes neste Plano. 

 
§ 1º - Compete ao Conselho Municipal de Educação e a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura proceder ao acompanhamento e as avaliações 
periódicas deste Plano para sua implantação e operacionalização. 

 
§ 2º - A primeira avaliação do Plano realizar-se-á no 2º ano de 

vigência desta Lei, cabendo à Câmara Municipal aprovar as medidas decorrentes visando 
a correção de deficiências e distorções. 

 
§ 3º - A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento 

de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, a 
cada dois anos. 

 
Art. 4º - O Município fará divulgação deste Plano para a comunidade 

escolar, buscando sua participação no acompanhamento da sua execução. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 
EM 02 DE JUNHO DE 2015. 

 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN 
Prefeito Municipal  

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
                 LAURI BUDKE 
Secretário Municipal da Administração. 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

02/06/2015 a 02/07/2015. 
 

Responsável. 
 

 

 

 

Está cópia não substitui 
a Lei Original. 
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APRESENTAÇÃO. 

 
 
 
 
 

Através do Plano Municipal de Educação, abrem-se novas 

possibilidades para práticas educacionais inovadoras, as quais proporcionam novas 

oportunidades de participação dos diferentes segmentos sociais do nosso município. A 

Escola que almejamos, possui um perfil democrático, acolhedor e capaz de atender as 

necessidades de uma sociedade com vistas a construir a consciência de cidadania e 

capaz de promover relações sociais mais igualitárias. Com isso, a instituição escola 

inserida numa sociedade democrática, é aquela que possibilita a dialógica diante da 

coletividade, buscando conscientizar-se sobre os problemas sociais, através do 

conhecimento dos princípios sociais. 

 

A educação do futuro implica em abrir-se para um novo paradigma, 

o qual exige uma reorganização das práticas sociais, uma reorientação da visão de 

mundo educacional como forma de inserir o indivíduo não apenas numa comunidade 

local, mas global ao mesmo tempo. A nova proposta de trabalho tem como objetivo a 

participação comunitária, da criatividade da ação transformadora, a caminho de uma 

sociedade mais justa e humanizada. 

 

As novas estratégias para uma educação diferenciada e 

acolhedora no nosso município nos permitem inovar as linhas de ações pedagógicas, as 

quais envolve o comprometimento das instituições educacionais. A prática pedagógica 

visará a formação de um ser pensante com senso crítico, construindo a democracia 

através da integração dos diferentes saberes. 
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A prática pedagógica desenvolvida pelos educadores irá nortear 

uma educação voltada para o trabalho em equipe, a construção do conhecimento, 

partindo do pressuposto de que o educando seja participante ativo do seu próprio 

desenvolvimento pessoal, para assegurar o cumprimento dos objetivos, metas e ações 

do Plano Municipal de Educação, compreendendo à escola como sendo o primeiro 

espaço de atuação pública da criança, com aprendizado significado e contínuo, 

mediante a um; ensino de qualidade. 

 

Diante deste contexto, é apresentado os objetivos que nortearão as 

ações realizadas no tempo de duração deste Plano Municipal de Educação: 

 

• Proporcionar momentos de estudos da política educacional 

elaborada, expressada no Plano Municipal de Educação, incentivando os educadores a 

desenvolverem a proposta pedagógica; 

 

• Promover a integração de todos os membros participantes da 

comunidade escolar e Secretaria de educação a fim de permitir a realização de 

atividades que atendam as necessidades dos educandários; 

 

• Prover recursos necessários para a aquisição de materiais 

pedagógicos a fim de equipar as escolas municipais; 

 

• Assessorar a equipe dos educandários acerca do uso e 

explicações da legislação vigente através de encontros; 

 

• Propor à equipe pedagógica uma metodologia adequada e 

eficiente para diminuir a evasão escolar; 

 

• Oferecer educação continuada aos educadores e gestores dos 

educandários a fim de que os mesmos possam refletir sobre a importância do seu papel 

na formação do educando para a vida em sociedade; 
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Cada pessoa envolvida no processo da construção do Plano 

Municipal de Educação estará contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da 

educação no município. Um processo cuidadoso e democrático certamente resultará em 

uma proposta de plano capaz de representar os anseios e os esforços de toda a 

sociedade em torno dos avanços necessários à educação. 
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INTRODUÇÃO. 

 
 
 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 214, (redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009), estabelece o Plano Nacional de Educação, 

de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e define diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 

públicos das diferentes esferas federativas. 

 

O art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996, institui a década da Educação a iniciar-se a partir da Lei 13.005 de 25 de junho 

de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), e criou em seu art. 8º uma 

obrigação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborar Planos decenais 

correspondentes, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei com as 

seguintes diretrizes: 

 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

IIl - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VI - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; 

 

VII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

VIII - valorização dos (as) profissionais da educação; 

IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
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Dentro dessas diretrizes, o Plano Municipal de Educação 

acompanha as seguintes prioridades nacionais: 

I - Direito à educação de qualidade; 

II - Garantia do direito à Educação Básica em todas as suas etapas 

e modalidades;  

III - Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos 

humanos; 

IV - Acesso ao Ensino Superior com qualidade social; 

V - Formação e Valorização dos Profissionais em Educação; 

VI - Gestão Democrática e Financiamento da Educação. 

 

O Plano Municipal de Educação constitui uma nova etapa 

expressando os objetivos, metas e as estratégias que correspondem à realidade 

alcançando o nível educacional proposto no Plano Nacional de Educação (PNE) no 

decorrer dos dez anos. 

 

A elaboração do Plano Municipal de Educação expressa uma 

oportunidade da construção coletiva e sua implementação, a fim de que a equipe 

gestora esteja comprometida com a concretização das metas estipuladas pelo Plano 

Municipal de Educação. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Conselho 

Municipal de Educação, juntamente com a comissão designada pela portaria 993/14 

estão comprometidos pela coordenação do planejamento de reuniões, debates, e 

elaboração do documento final. 

 

É fundamental considerar que o Plano Municipal de Educação é de 

todos que moram no município e, portanto todas as necessidades educacionais do 

cidadão devem estar presentes no Plano.  

Com a participação ativa da sociedade, o Plano Municipal de 

Educação terá a responsabilidade de traduzir e conciliar os desejos, necessidades e 

capacidades educacionais do município para a oferta da educação básica, considerando 

a trajetória histórica, as características socioculturais e ambientais, a vocação e a 

perspectiva de futuro do município. 
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Somente um Plano Municipal de Educação legítimo pode contar 

com o apoio de todos para monitorar seus resultados e impulsionar a sua concretização, 

através da mobilização da sociedade ao longo dos seus dez anos de vigência. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

 

Aspectos históricos: 

 

A cidade de Roca Sales teve seu nome original, Conventos 

Vermelhos, dado por marinheiros que navegavam as águas barrentas do Rio Taquari e 

afluentes, que banham o município. A Colonização da área começou por colonos 

alemães em 27 de maio de 1881, na área que pertencia ao município de Estrela. 

Colonos italianos também vieram da região de Garibaldi e Bento Gonçalves, assim como 

minorias portuguesas. 

 

A mudança do nome deu-se devido a uma sugestão dada pelo 

subintendente Napoleão Maioli, atendida pelo intendente de Estrela, Francisco Ferreira 

de Brito. Foi uma homenagem a um evento de 1899, quando o presidente da Argentina, 

o general Julio Argentino Roca visitou o Brasil e teve a visita retribuída em 1900 pelo 

presidente brasileiro, Campos Sales. Com o passar dos anos, o povoado desenvolveu-

se e iniciou o movimento emancipacionista. Em 18 de dezembro de 1954, Roca Sales foi 

desmembrado de Estrela e instalado em 28 de fevereiro de 1955, sendo o primeiro 

Prefeito Irineo D'Anúncio Rota e Vice-Prefeito Lothar Brentano. 

 

Possui vias de acesso através das estradas RS 129 e VRS 341 e 

uma bela ponte para travessia do rio. Até a década de 80 ainda dependia de uma balsa 

para travessia de automóveis. Possui uma estação ferroviária inaugurada em 16 de 

Fevereiro de 1968, ainda em uso pela ALL. 

 

A cidade é banhada pelo Rio Taquari, onde seguidamente se vê 

pescadores buscando lambaris, piavas e outros. De tempos em tempos há uma 

enchente que inunda as casas nas partes mais baixas da cidade. O acesso à cidade 

ainda de dava por balsa (chamada localmente de 'barca') até 1986, quando foi 

construída uma grande ponte para acesso, proporcionando uma bela entrada ao 

município. 
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O Hino de Roca Sales apresenta como autor da letra Natalina 

Arcari e Augusto Grün, a música de Gilberto Pozzoco e o arranjo de Léo Führ. 

 

 

 

Hino: 

Minha cidade cercada de montanhas,  

Rio Taquari murmurando sem cessar. 

És todo verde de cores e esperanças 

Do céu do Cruzeiro do Sul. 

És Roca Sales cidade da amizade 

Colonizada por povos hoje irmãos. 

Sempre nova sempre bela e graciosa 

Abrigo gentil de um povo feliz. 

Foste chamada "Conventos Vermelhos", 

Tua história é prova que nos traz. 

Com o trabalho e união de tua gente 

Serás morada do progresso e da paz. 

 

 

 

Aspectos geográficos: 

 

A cidade de Roca Sales fica localizada na região central Rio 

Grandense. Sua distância da capital, Porto Alegre, é de 143,55 Km. A área territorial é 

de 208,630 km2, com área média das propriedades rurais: 11,74ha. A densidade 

demográfica é de 49,29 habitantes por quilômetro quadrado. Em última pesquisa do 

IBGE/2010, a população total é de 10.287 habitantes, com expectativa de vida ao nascer 

de 74,4 anos (Censo demográfico, 2000). 
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Aspectos populacionais: 

 

Segundo o Censo Demográfico de 2000, a população é composta 

por 5.090 homens e 5.194 mulheres. 

 

TOTAL 0 A 19 ANOS 20 A 39 ANOS 40 A 59 ANOS MAIS DE 60 

H M H M H M H M H M 

5.090  5.194  1.313  1.265  1.579  1.493  1.390  1.392  808  1.0441  

Censo Demográfico/2000  

 

 
Aspectos sócio-econômicos: 

 

Roca Sales tem sua economia alicerçada na agropecuária, com o 

predomínio da agricultura familiar e do minifúndio. Na agricultura destaca-se o cultivo de 

milho e soja; na pecuária, a suinocultura, avicultura e gado leiteiro. 

 

Outra atividade que está em desenvolvimento é a piscicultura. 

Também merece destaque, a fruticultura (pêssego, uva, citrus e goiaba) e o 

reflorestamento. As indústrias de calçados e de produtos alimentícios praticamente 

dominam o setor industrial. A agricultura é responsável por 45% da economia, seguida 

pelo setor industrial com 37%. O comércio e a prestação de serviços contribuem com 

18%. 

 

As indústrias de calçados e de produtos alimentícios praticamente 

dominam o setor industrial. 

 

Aspectos culturais: 

 

A cidade tem como pontos turísticos a Estação Ferroviária, Igreja 

São José, Igreja Evangélica de Confissão Luterana e o Túnel 21. 

 

Constata-se a diversificação das raças (principalmente alemães e 

italianos) que colonizaram Roca Sales. 
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Na gastronomia, percebe-se um retorno ao passado, onde se 

comemoram os tradicionais Kerbs, um sinônimo de festa e comilança, preservando a 

tradição dos primeiros imigrantes. 

 

A Oktober Freund Fest é um evento que acontece sempre no 

terceiro final de semana de outubro de cada ano movimentando o município de Roca 

Sales e região através das festividades da cultura alemã, com muita comida típica, 

chopp, música e dança. O processo migratório do Rio Grande do Sul aconteceu através 

dos alemães a partir de 1824. As famílias em sua maioria trouxeram bíblia e hinário. 

Mais tarde, os imigrantes passaram a construir escolas, edificar igrejas para se reunir 

em comunidade religiosa. A localidade chamada de Conventos Vermelhos, hoje cidade 

de Roca Sales teve sua colonização iniciada a 27 de maio de 1881. No ano de 2003, os 

integrantes da Comunidade de origem alemã, resolveram então fazer uma Oktoberfest 

que a partir de 2005 passou a chamar-se de Oktober Freund Fest. Desde o ano de 

2009, a Oktober Freund Fest consta no Calendário Oficial de eventos do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

A ExpoRoca é um evento que ocorre a cada dois anos no 

município com Shows, apresentações artísticas e culturais, gastronomia, mostra de 

peixe vivo, oficina de gastronomia e processamento do pescado, bailes, brinquedos 

infláveis, encontros e feira de compras. 

 

Outro destaque é a Semana Farroupilha, promoção do CTG 

Tropeiro da Amizade, realizada no mês de setembro. 

 

Roca Sales também é conhecida como a" Cidade de Amizade". 

 

Aspectos desportivos: 

 

O Centro de Treinamento Esportivo - CTE situado no Centro Social 

Urbano atende crianças e adolescentes de seis a dezesseis anos na modalidade futebol 

e voleibol feminino. Conta com um coordenador, profissionais de Educação Física e 

Associação de Pais. 
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ASPECTOS EDUCACIONAIS. 

 

 

Sistema Municipal de Educação: 

 

O Sistema Municipal de Ensino criado em 18 de novembro de 1997 

pela Lei 071/97 compreende as Instituições de Ensino Fundamental e de Educação 

Infantil, mantidas pelo Poder Público municipal, as Instituições de Educação Infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, a secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

e o Conselho Municipal de Educação. 

 

O Sistema Municipal de Ensino obedecerá as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, expressas na Lei Federal Nº 9394/96. 

 

Secretaria Municipal de Educação: 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, além das 

atribuições conferidas em Legislação própria, terá as seguintes: Organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e Instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino, 

integrando-o às políticas e planos educacionais da União e do estado do rio Grande do 

Sul; Exercer ação distributiva em relação as suas escolas; Credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos de seu sistema de ensino; Oferecer a educação infantil em creches e 

pré- escolas e com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 

níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 

sua área de competência e com recursos acima dos percentuais vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; Exercer outras 

atribuições que lhe forem conferidas. 

 

Conselho Municipal de Educação - CMERS: 

 

O Conselho Municipal de Educação - CME foi criado sob a Lei 

Municipal nº 074/97, de 18 de novembro de 1997 e alterada em 06 de setembro de 2006 

pela Lei 726/06. 
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Conselho Municipal de Educação é um órgão consultivo, 

deliberativo, normativo e fiscalizador, de caráter permanente no âmbito do município e 

controlador das ações em todos os níveis, da política Educacional do Município de Roca 

Sales. É constituído por 09 (nove) membros nomeados através de portaria do Poder 

Executivo Municipal, mediantes as seguintes indicações: um membro indicado pelo 

Poder Executivo Municipal, dois membros indicados pela Associação dos Professores 

Municipais APROMURS, um membro indicado pelo Círculo de Pais e Mestres das 

escolas municipais, um membro indicado pelas Escolas Particulares, um membro 

indicado pela Associação Comercial e Industrial - ACI Roca, Um membro indicado pela 

Escola Estadual, um membro indicado pelo Conselho Tutelar, um membro indicado pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. Todo o representante titular tem o 

seu respectivo suplente. 

 

Os membros do CME terão mandato de seis anos, permitida uma 

recondução consecutiva, sendo renovado um terço de seus membros a cada dois anos. 

Sua Diretoria é composta de um presidente, um vice-presidente e um secretário, com o 

mandato de dois anos, escolhidos entre os membros que o compõem. 

 

Ao Conselho Municipal de Educação compete: 

 

I - fixar normas nos termos da legislação pertinentes, para 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial, Currículos dos estabelecimentos de ensino, elaboração de Regimentos, 

enturmação de alunos, funcionamento e credenciamento das instituições de ensino, 

produção, controle e avaliação de programas de educação à distância; 

 

II - pronunciar-se, previamente, sobre a criação e ou ativação de 

estabelecimentos municipais de ensino; 

 

III - autorizar o funcionamento de instituições de educação infantil 

da rede municipal de ensino e privada. 

 

IV - credenciar, quando couber, as instituições do Sistema 

Municipal de Ensino; Exercer competência recursal em relação às decisões das 

entidades e instituições do Sistema Municipal de Ensino, esgotadas as respectivas 

instâncias. 
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V - representar às autoridades competentes e, se for o caso, 

requisitar sindicâncias, em instituições educacionais, tendo em vista o fiel cumprimento 

da lei e das normas do Conselho Municipal de Educação; 

 

VI - estabelecer medidas que visem à expansão, consolidação e 

aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino, ou propô-Ias se não forem da sua 

alçada; 

 

VII - acompanhar e avaliar a execução dos planos educacionais do 

município; Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que lhe 

forem submetidos pelo Prefeito ou Secretário de Educação e pelas entidades de âmbito 

municipal ligadas à Educação; 

 

VIII - estabelecer critérios para obtenção de apoio técnico e 

financeiro do Poder Público pelas instituições privadas sem fins lucrativos; 

 

IX - manter intercâmbio com Conselhos de Educação; 

 

X - fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino; 

 

XI - elaborar e reformular seu Regimento Interno, que deverá ser 

homologado pelo Poder Executivo Municipal; 

 

XII - autorizar a ativação, desativação ou extinção de 

estabelecimentos de ensino no Município; 

 

XIII - estudar e sugerir medidas que visem à expansão e o 

aperfeiçoamento do ensino no Município; 

 

XIV - exercer outras atribuições previstas em lei ou decorrentes da 

natureza de suas funções. 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho 

Tutelar, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - COMDICA. 
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O COMDICA é o órgão encarregado do estudo e da busca de 

soluções para os problemas relativos à criança e ao adolescente, especialmente no que 

se refere ao planejamento e à execução de programas de proteção e socioeducativo a 

eles destinados e em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo 

em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida, semiliberdade e 

internação. 

 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE: 

 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) tem como função 

fiscalizar a aplicação dos recursos federais ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, zelar pela qualidade dos produtos da alimentação escolar, entre outras 

atribuições. O CAE é um canal de comunicação entre a Sociedade e as Entidades que 

executam, coordenam e fiscalizam o Programa. O Conselho Municipal de Alimentação 

da cidade de Roca Sales é composto por 7 (sete) membros titulares sendo eles: um 

representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, dois 

representantes dos professores, dois representantes de pais de alunos, um 

representante da sociedade civil; 

 

Todo o representante titular tem o seu respectivo suplente. Entre 

as atividades desenvolvidas pelos membros do Conselho da Alimentação Escolar 

destaca-se a fiscalização das cozinhas e dos refeitórios das escolas municipais, 

visitação aos fornecedores para a verificação da organização e higiene local e a 

qualidade dos alimentos fornecidos aos educandários. Para verificar a qualidade da 

merenda, é necessário conferir se os produtos adquiridos estão dentro do prazo de 

validade, pois produtos com validade vencida não podem ser utilizados para o preparo 

da merenda. Além disso, a oferta de cardápios com produtos in natura é freqüente, pois 

é importante que a merenda tenha produtos naturais. 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e 

Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
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A Lei Municipal nº 807/07 cria o Conselho Municipal de 

Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, constituído por onze membros titulares 

acompanhados de seus respectivos suplentes, representado por dois membros do 

Poder Executivo Municipal, sendo um deles da Secretaria Municipal de Educação, um 

membro dos professores das escolas públicas municipais de educação básica, um 

membro dos diretores das escolas públicas municipais, um membros dos servidores 

técnico-administrativos das escolas públicas municipais, dois membros dos pais dos 

alunos das escolas públicas municipais de educação básica, dois membros estudantes 

da educação básica pública, um membros do Conselho Municipal de Educação, um 

membro do Conselho Tutelar.  

 

Compete ao conselho do FUNDEB: 

 

I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 

dos recursos do Fundo; 

 

II - supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da 

proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer 

para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e 

financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB; 

 

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

 

IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do 

Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo; 

 

V - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à 

conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, do Programa de 

Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à educação de Jovens e Adultos e 

receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando 

pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos, encaminhando-os ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 
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Outras atribuições que a legislação específica eventualmente 

estabeleça. 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I: 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I iniciou 

suas atividades lotada na Linha Sete de Setembro em área de terras de 1.200 m2 

adquirida do Sr. Oswaldo de Borba, sendo que na época o atendimento era feito em 

classes multisseriadas, da 1ª a 4ª séries. 

 

Em virtude do número crescente de alunos, a partir do ano de 

1998, a escola passou a funcionar em um prédio provisório localizado no Loteamento 

Sete de Setembro atendendo também alunos de 1ª a 4ª série. 

 

No ano de 2000, a escola foi transferida para o Centro Social 

Urbano, no centro da cidade, oferecendo ensino até a 4ª série para crianças do bairro 

Sete de Setembro e de outras localidades próximas. 

 

Atualmente, a Escola está localizada em prédio próprio, situado na 

Rua José Brock, nº 690, Bairro Sete de Setembro, inaugurado em 22 de maio de 2004. 

A partir dessa data passou a oferecer também atendimento até a 7ª série e no ano 

seguinte foi implantada a 8ª série. 

 

Nos dias atuais, atende alunos da Educação Básica: Educação 

Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

 

A clientela é constituída por moradores do bairro e de outras 

localidades próximas, em sua maioria filhos de industriários. 

 

A escola é um espaço de formação e informação, onde a 

integração do saber escolar e os demais saberes torna-se uma tarefa diária. É também 

espaço privilegiado de construção de conhecimento, a partir da organização das 

informações com o aprofundamento de leituras e reflexões, levando em conta os 

diferentes contextos e fatos sociais. Para tanto, oferecemos uma educação de âmbito 

criativo e transformador que possibilite a participação da comunidade, através de 

atividade extraclasse e projetos que envolvem não apenas as famílias, mas toda a 
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comunidade. É possível constatar o efeito positivo desse envolvimento, através da 

expressiva participação nos eventos promovidos e no envolvimento das famílias na vida 

escolar dos seus filhos. A integração entre o saber escolar e os demais saberes é um 

desafio constante para os professores e alunos, fruto da ação/reflexão/ação. 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro: 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro foi 

fundada no dia 5 de abril de 1893 e teve sua origem a partir do nome da comunidade em 

que se localiza: 

Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

 

Inicialmente a Escola era· denominada Escola Particular de 1º 

Grau Incompleto Perpétuo Socorro. Em 13 de junho de 1991 a Escola foi 

municipalizada, passando a chamar-se Escola Municipal de 1º Grau Incompleto 

Perpétuo Socorro, conforme o decreto nº 749/91. Em 1995 houve a autorização de 

funcionamento de 7ª e 8ª séries, denominando-se então Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto Perpétuo Socorro conforme o decreto nº 965 de 30 de março de 1995. A 

partir de 1999 passou a chamar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo 

Socorro. 

Atualmente a Escola atende alunos vindos de diferentes 

realidades, entre os quais filhos de agricultores e de pais assalariados. Um número 

significativo de alunos desloca-se da Sede do município para estudar na Escola. 

Diante da realidade local foi constatada a viabilidade da inserção 

na grade curricular da disciplina de Agroecologia com a possibilidade de aplicação 

prática dos conteúdos na Casa de Vegetação construída no terreno da Escola. E assim, 

em 2008 foi implantada a disciplina de Agroecologia, envolvendo os alunos dos anos 

finais do ensino fundamental em aulas teóricas e no turno oposto é oferecida a prática 

com professor específico da disciplina. Os alunos do Pré ao 5º ano também tem aulas 

teóricas e práticas no turno das aulas. É gratificante observar o envolvimento dos alunos 

que além de aplicar os conhecimentos, tornam-se multiplicadores com a possibilidade 

de, a partir das práticas desenvolvidas, aplicar os conhecimentos e agregar qualidade de 

vida às famílias. Além da aprendizagem há o aspecto social, pois muitos produtos são 

direcionados à alimentação escolar das Escolas Municipais. 
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As mudas de flores produzidas no local também são utilizadas no 

embelezamento das praças da área urbana e jardins das escolas. 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família: 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família teve 

sua origem com a vinda de famílias de imigrantes germânicos ao município por volta de 

1885. Estas famílias, preocupadas com a educação de seus filhos reuniram-se com o 

Padre Jesuíta da Freguesia de Estrela para fundar na Comunidade uma Escola-Capela. 

A fundação aconteceu no dia 9 de dezembro de 1894. 

 

A primeira sede da escola estava situada numa casa residencial. 

Por tratar-se de uma entidade Religiosa e Paroquial, em 1927 foi construída a Escola-

capela e escolhida como Padroeira a Sagrada Família de Nazaré. 

 

Na época a escola era denominada Escola Paroquial Sagrada 

Família e mantida pelas famílias da comunidade através de contribuições dos pais dos 

alunos. 

A partir de 1967, a escola passou a denominar-se Escola Particular 

Sagrada Família, passando a ser mantida pela Sociedade Escolar Sagrada Família. Em 

1972, houve a separação da Escola e da Capela, ocasião em que o município, adquiriu 

uma área de terra para construir um prédio escolar, onde passou a funcionar a Escola 

Particular Sagrada Família. A partir de 1990 a escola foi municipalizada e em 1999 

passou a denominar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família. 

 

Atualmente a escola é constituída por uma clientela bastante 

heterogênea tanto em relação ao poder aquisitivo, quanto ao nível sociocultural, parte 

deles residentes na comunidade e muitos se deslocam da Sede do município para a 

Escola. Um expressivo número de famílias trabalha nas indústrias localizadas no centro 

da cidade e uma pequena parcela trabalha na agricultura e pecuária, sendo que boa 

parte dos alunos é oriunda de famílias de classe média. 
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Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho da Amizade: 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho da Amizade, está 

situada na Rua Darcy Azambuja, 185, na entrada da cidade de Roca Sales. Foi fundada 

no dia 17 de julho de 1989, sob o decreto nº 634/89. Foi à primeira Escola de Educação 

Infantil do município, tendo sido criada devido à necessidade de suprir a demanda das 

empresas da época que: buscavam um local para deixar os filhos dos funcionários 

enquanto estes estavam no trabalho buscando seu sustento. O nome da Escola 

"Cantinho da Amizade" foi sugerido pelos primeiros pais inscritos em virtude da cidade 

de Roca Sales ser conhecida como "Cidade da Amizade", sendo que isto ainda 

permanece atualmente. A inauguração foi um ato festivo que contou a participação dos 

pais, comunidade, atendentes e autoridades administrativas locais. 

 

Inicialmente a Escola era mantida pela então extinta LBA (Legião 

Brasileira de Assistência) e a alimentação pelo SESI da cidade de Lajeado. Nos 

primeiros anos a Escola atendia crianças entre zero e seis anos de idade. O trabalho 

das funcionárias era destinado ao cuidado, alimentação e higiene das crianças. Na 

época da fundação, a mesma funcionava com o sistema de contração de funcionárias, 

sendo que só em 1997 é que foi realizado o primeiro concurso público para atendentes 

de creche, merendeira/cozinheira e servente de limpeza. 

 

O prédio é todo de alvenaria e conta com seis salas de aula, sala 

para coordenação, sala de TV, banheiros masculinos e femininos, um banheiro para 

professores e funcionários, refeitório, cozinha, solário. Contudo faz-se necessária a 

ampliação do espaço físico para atender a crescente demanda. Também contamos com 

uma ampla área externa, pátio gramado, praça com brinquedos, e que, no entanto 

necessitam de reparos e ampliação. Nossa clientela é oriunda dos vários bairros da 

cidade e até do interior. Atendemos crianças de dois a cinco anos de idade, acolhendo 

também portadores de necessidades especiais. Os recursos para manutenção da escola 

são fornecidos pelo município. Algumas parcerias são firmadas com empresas no 

sentido de subsidiar ações da instituição. O quadro de funcionários é composto por: 

atendentes, professores, estagiárias, coordenadora, pedagoga, psicólogo, 
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cozinheira/merendeira, servente de limpeza. A alimentação servida 

é baseada num cardápio elaborado pela nutricionista do município. 

 

A escola exerce influência na comunidade visto que com o passar 

do tempo através do brincar, cuidar e educar tornou-se prioridade do desenvolvimento 

integral da criança, permitindo através do lúdico vivenciar a aprendizagem como um 

processo social. É possível reconhecer o trabalho da escola na comunidade, levando em 

conta que a partir de 2012 passou-se a oferecer a modalidade Pré Escola com 

professores especializados e concursados na área. Percebe-se que no decorrer dos 

anos muitas mudanças aconteceram, contribuindo para uma melhor qualidade no 

atendimento educacional. 

 

Escola Municipal de Educação Infantil Crescendo Feliz: 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Crescendo Feliz foi 

fundada no dia 1º de Março no ano de 2000. Sendo a segunda Escola de Educação 

Infantil do município de Roca Sales a ser fundada. Localizada na Rua Emílio Lengler, 

número 998, Bairro Sete de Setembro. 

 

A escola surgiu com a finalidade de atender a demanda das 

famílias que estavam trabalhando nas indústrias locais e por não haver escolas nas 

proximidades, sendo que até então as famílias necessitavam se deslocar até o centro da 

cidade para deixarem seus filhos enquanto buscavam seu sustento. 

 

Com o passar do tempo as instalações tornaram-se insuficientes 

para atender a procura de vagas, surgindo assim à necessidade de ampliação do 

espaço físico. Para tanto, o município buscou recursos federais através do projeto 

Proinfância Tipo B. lnaugurada no dia 1º de Maio do ano de 2012, a Escola atualmente 

está localizada na Rua José Brock, número 494, no mesmo bairro, onde iniciou suas 

atividades. Sendo que o nome do educandário permaneceu o mesmo. 

 

O prédio da escola é todo de alvenaria e possui salas de atividades 

educacionais com solarium, dormitórios, salas com anexos aos banheiros para as 

crianças juntamente com chuveiros, refeitório amplo, sendo capaz de abrigar todas as 

crianças durante as refeições, cozinha para os funcionários, cozinha ampla onde são 

preparadas todas as refeições para as crianças, com dispensas para guardar os 
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alimentos e outra somente frutas, área de serviço com lavanderia e dispensa para 

guardar os produtos de limpeza. Também conta com sala de vídeo, biblioteca, 

secretaria, sala da direção, sala de reuniões, espaço interno e externo para lazer e 

recreação, banheiros para meninos e meninas com vasos, pias e chuveiros adequados à 

faixa etária que atende, banheiro para adultos, almoxarifado, praça ampla com gramado 

e caixa de água. 

 

Os recursos para a manutenção da escola são fornecidos pelo 

município. A E.M.E.!. Crescendo Feliz conta com o quadro de funcionários composto 

por: professores, atendentes, cozinheira/merendeiras, serventes de limpeza, estagiárias, 

coordenadora, pedagoga e psicólogo. O cardápio é elaborado e acompanhado pela 

nutricionista da prefeitura. 

 

Compreende as faixas etárias do zero aos cinco anos. Sendo que 

as turmas são distribuídas em níveis e em turmas de pré-escola. 

 

Esta instituição, na sua importância tem por finalidade atender as 

crianças considerando o seu desenvolvimento, cognitivo, social e psicomotor. Permitindo 

através do lúdico vivenciar a aprendizagem como um processo social, tendo como 

prioridade o brincar, cuidar e educar. 

 

Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos: 

 

A Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos foi 

fundada no dia 1 de junho de 2006, para atender crianças de zero a dois anos de idade. 

A mesma iniciou suas atividades em virtude da grande demanda das crianças desta 

faixa etária, cujo atendimento era realizado até então pela Escola Municipal de 

Educação Infantil Cantinho da Amizade. 

 

A escola funciona em uma casa alugada, toda de alvenaria, conta 

com cinco salas, nelas além das atividades acontece as refeições e a hora do sono, 

apenas uma destas salas possui o dormitório separado, uma sala de amamentação, 

uma cozinha, três banheiros para funcionários e uma área de serviço.  
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Também contamos com um pequeno pátio com gramado, porém 

temos a necessidade de um parque infantil adequado para a faixa etária. 

 

Os recursos necessários para a manutenção da escola são 

fornecidos pela Prefeitura Municipal, sendo esta a mantenedora da instituição. A escola 

conta também com recursos financeiros das indústrias empregadoras dos pais dos 

alunos, os quais frequentam a escola. As refeições são preparadas por uma merendeira, 

sendo que o cardápio servido é elaborado e acompanhado pela nutricionista do 

município. A limpeza é feita por uma funcionária de serviços gerais. O trabalho 

pedagógico é realizado por doze atendentes, contamos com uma coordenadora, um 

psicólogo e uma pedagoga. 

 

A escola iniciou suas atividades com o objetivo de cuidar das 

crianças, com o passar do tempo passou-se a proporcionar momentos no dia a dia de 

construção de conhecimento. Através de diferentes situações de aprendizagens. 

 

 

Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil: 

 

A Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil, 

localizada na rua Silvio Piccinini número 665, no bairro Dois Lajeados, popularmente 

conhecido também por Batingão, fundada em outubro de 2007 sob registro nº 1.339. A 

escola foi criada devido a grande demanda por vagas e após muita luta pelas famílias do 

bairro e arredores. Até então as famílias necessitavam deslocar-se até outro, bairro Sete 

de Setembro e bairro Cidade Nova que fica distante alguns quilômetros do bairro, e lá 

deixavam seus filhos enquanto estes estivessem fora buscando o sustento para a 

família. 

 

A inauguração da escola foi no dia 22 de outubro de 2007, foi um 

ato solene marcado pela presença dos pais, da comunidade, professores, secretário da 

educação e o senhor prefeito municipal, Sr. Marcos Antônio Deves. 
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O prédio da escola é locado, todo de alvenaria e conta com 3 salas 

de aula, solarium, sala da direção, trocador, banheiro feminino, banheiro masculino e um 

para funcionários. A escola pelo seu espaço físico está condicionada a atender 

aproximadamente 52 crianças, sendo elas distribuídas no Nível I crianças de 04 meses a 

aproximadamente a 2 anos, Nível II crianças de aprox. 2 anos a 3 anos, Nível III de 3 

anos a 4 anos até a data corte. A cozinha é ampla e possui uma despensa com armários 

para guardar os alimentos. O refeitório também é amplo e acomoda confortavelmente as 

crianças durante suas refeições. As refeições são preparadas por cozinheira da entidade 

que também é responsável pelo lanche. O cardápio é elaborado pela nutricionista do 

município. A limpeza da escola é a cargo da servente de limpeza. Possui uma área de 

trabalho onde se organiza máquina de lavar, secadora de roupas e um tanque de lavar. 

Também contamos com uma área externa com brinquedos e com pátio gramado para as 

crianças brincarem. A escola é mantida com recursos da municipalidade, indústrias em 

que os pais de alunos trabalham e com o Círculo de Pais e Mestres da escola. O horário 

de atendimento da escola é das 6 h e 15 m até às 18 horas, de segunda à sexta. 

 

 

A escola exerce forte influência na comunidade, visto que se tornou 

um ponto de referência para a busca de ajuda e informações. Já é possível reconhecer o 

trabalho da escola na comunidade. Percebe-se isto ao circular pelo bairro e conversar 

com moradores que se mostram satisfeitos com esse espaço de educação. 

 

 

Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente: 

 

 

A Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente, foi 

fundada no dia 09 de maio de 2005, conforme Resolução nº 001/05 de 28 de março de 

2005. A escola surgiu devido necessidade do bairro onde seus moradores se 

deslocavam até o centro da cidade para deixarem seus filhos em uma escola de 

educação infantil. 
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A Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente 

começou suas atividades na rua Orestes Piccinini, 133 bairro Pôr do Sol, em 15 de 

janeiro de 2014 passou a atender na rua Rio Branco, 586, centro próximo ao bairro. 

 

O prédio da escola é todo de alvenaria e conta com 4 salas de 

aula, uma sala para direção, uma sala de TV, banheiros para crianças e um para 

atendentes e funcionários. O refeitório não dispõe de muito espaço sendo que as turmas 

são divididas, uma cozinha ampla com dispensa anexa. Também contamos com uma 

ampla área externa, com pátio gramado na frente e ao redor da escola, com brinquedos, 

e aos fundos uma área externa com praça, também contamos com um local coberto 

para demais atividades. Os recursos para a manutenção do prédio são fornecidos pelo 

município, assim como atendente, merendeira, faxineira, diretora. A escola também 

conta com uma verba advinda de uma indústria na qual os pais dos alunos trabalham. 

 

O cardápio é elaborado pela nutricionista do município, e as 

refeições são preparadas por uma merendeira, e a limpeza é realizada pela servente de 

limpeza. Dez atendentes realizam o trabalho educacional com as crianças. 

 

 

Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando: 

 

 

Fundada em 15 de fevereiro de 1930 com o nome de grupo escolar 

da sede. Em 1997 passou a ser denominada escola estadual de 1º Grau Incompleto 

Padre Fernando, em 1988 passou a ser chamada escola de 1º e 2º Graus Padre 

Fernando e em 19 de abril de 2000 é designado pela Portaria de alteração de 

designação nº 00118 de 20/04/2000 – D. O. 19/04/2000 o nome para Escola Estadual de 

Educação Básica Padre Fernando. O nome da escola é uma homenagem ao pároco 

Fernando Steffens, que permaneceu aqui por 36 anos e foi uma pessoa que exerceu 

intensa atividade na comunidade local. Dedicou-se a educação religiosa das crianças 

nas escolas, e sempre que podia visitava nossa escola para conversar com professores 

e alunos sobre fé e orientação religiosa de paz e amor. 
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A escola tem como objetivo oferecer ao educando a formação 

necessária para o exercício consciente de cidadania, o desenvolvimento de suas 

potencialidades como ser crítico e construtor de seu autoconhecimento. Um ser em 

busca de sua autorrealização e felicidade. A escola conta com o Ensino Fundamental e 

Ensino Médio Politécnico. O aluno do ensino fundamental absorve novos conhecimentos 

e projeta expectativas sobre seu futuro. O Ensino Médio Politécnico tem como foco 

desenvolver atividades de pesquisa, colocando em prática os conhecimentos teóricos. 

Constituem também a escola, o Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e Círculo de Pais e 

Mestres. 

 

Colégio Evangélico Alberto Torres - Ceat - Região Alta: 

 

O COLÉGIO EVANGÉLICO ALBERTO TORRES está localizado no 

centro de Lajeado com atuação regional no Vale do Taquari. No ano de 2011, num 

processo de expansão, visando intensificar sua atuação nas cidades da direção norte da 

região, implanta a UNIDADE REGIÃO ALTA na cidade de Roca Sales. Sua missão é 

promover educação de qualidade, alicerçada nos princípios cristãos, na qual 

conhecimento, cultura e tecnologia estão a serviço da vida, fazendo com que a escola 

seja referência em educação. 

 

Sendo um centro de excelência educacional, seu projeto 

pedagógico, contempla a aprendizagem com uma participação intensa de quem 

aprende; o que implica num estudante leitor e pesquisador que reconstrói experimentos 

e conceitos, de maneira cada vez mais autônoma. Na condução deste processo, o 

colégio tem educadores qualificados e comprometidos com a mediação, a 

problematização e a pesquisa, engajados com as questões sociais que emergem na 

sala de aula. 

 

É propósito na educação infantil o estímulo dos potenciais de cada 

criança com experiências lúdicas e a diversificação de linguagens e situações de 

aprendizagem. O CEAT oferece aulas especializadas e espaço externo equipado com 

brinquedos. 

 

As séries iniciais do Ensino Fundamental tem suas atividades 

focadas na alfabetização nas diferentes áreas do conhecimento, ou seja, aprender com 

a devida compreensão do significado e do contexto sobre a leitura, a escrita, as 
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matemáticas, as ciências naturais e sociais e as artes. Essa aprendizagem é realizada 

num contexto desafiador, no qual os projetos de trabalho são uma das formas de 

organização do cotidiano da sala de aula da primeira a quarta série. 

 

Na etapa final do ensino fundamental o foco está em proporcionar 

aos alunos a compreensão da cidadania como participação social e política, exercendo 

seus direitos e deveres, adotando no cotidiano: atitudes de solidariedade, cooperação, 

respeitando o outro e ainda saber posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 

coletivas. Em cada componente curricular são priorizadas a interação social, o 

estabelecimento de relações entre o que é estudado em cada área e a valorização da 

cultura. Inicia-se com uma organização curricular que proporciona o ensino de línguas 

estrangeiras e disciplinas como o Homem e o Meio ambiente. 

 

O ensino de línguas estrangeiras também é intrínseco ao projeto. 

Atualmente as línguas: inglesa e alemã são ensinadas no currículo obrigatório desde a 

Educação Infantil. 

 

Além do currículo básico, está presente nas escolas da Rede 

Sinodal, o trabalho com as artes e o esporte. Aos alunos é oportunizado no currículo 

optativo: dois grupos de coral, três grupos de danças, três grupos de teatro. 

 

No Ensino Médio, o CEAT educa seus alunos para as complexas 

escolhas da vida; proporciona a convivência com profissionais reconhecidos e prepara-

os para a educação superior passando pelos mais concorridos vestibulares. 

 

A pesquisa faz parte do cotidiano da escola, através do projeto 

Aluno Pesquisador, que neste ano realizamos a 2ª edição, este projeto tem o objetivo de 

incentivar os estudantes a questionar, pesquisar e buscar soluções para os problemas 

encontrados em nossa sociedade. Através deste projeto incentivamos a pesquisa 

científica desde a educação infantil até o ensino médio. 

 

Integram de maneira muito especial a organização da escola 

iniciativas como a Associação de Pais, Professores e Amigos do CEAT, a APPA. 
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O CEAT tem uma história de valorização na excelência de seus 

profissionais, na seriedade de sua proposta pedagógica. 

 

 

Colégio Scalabriniano São José: 

 

O Colégio Scalabriniano São José foi fundado em março de 1931. 

Atendendo a crescente demanda foi ampliado e reestruturado ao longo de sua história, 

de modo a contemplar as exigências dos novos tempos e da legislação. 

 

Fundado pelas irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 

Scalabrinianas, começou a funcionar com a denominação de "Escola São José". Em 

2000, com a Lei 9.394/96, passou a denominar-se Colégio Scalabriniano São José. A 

partir de 2004 ocorreu a integração das escolas scalabrinianas sob a forma de rede. A 

Rede ESI - Educação Scalabriniana Integrada, representada por uma única logotipia tem 

como objetivo a formação integral da pessoa humana através da construção e 

reconstrução do conhecimento, fundamentada nos respeito à dignidade, nos princípios 

da fé cristã, na solidariedade e no Carisma Scalabriniano. 

 

O prédio localiza-se no centro da cidade e conta com diferentes 

ambientes de aprendizagem, os quais possibilitam aos educadores e educandos 

desenvolverem atividades pedagógicas qualificadas e plenamente sintonizadas com a 

modernidade tecnológica. 

 

O Colégio S. São José oferece Educação Infantil, Ensino 

fundamental e Ensino Médio e atende atualmente, 358 alunos. O currículo é organizado 

e assumido como meio de evangelização e concretização do Projeto Político 

Pedagógico, tendo presente sua missão de promover uma educação de excelência na 

diversidade, formando pessoas comprometidas com a cidadania universal, 

fundamentada nos valores cristãos. 
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ANÁLISE SITUACIONAL DA EDUCAÇÃO EM ROCA SALES. 

 

Temática I: Direito a Educação de Qualidade: 

 

A qualidade social está voltada ao desenvolvimento integral do 

sujeito, à formação da cidadania e qualificação para o trabalho, o que não se reduz ou 

se confunde com a preparação para as demandas específicas do mercado de trabalho e 

para as demandas globais do atual modelo social e econômico. A educação é processo 

específico, relacionado a todas as dimensões do humano, a sua condição criativa de 

construir sua história individual e coletiva, de projetar sua ação na elaboração de um 

mundo constantemente em movimento, marcado por inovações e novas possibilidades. 

Um olhar observador sobre o contexto atual, as tecnologias, as formas de comunicação, 

as diferentes culturas, permite concluir que a educação deve se fundamentar no 

conhecimento historicamente acumulado, na tradição, mas se desafiar e impulsionar 

para a construção de novos conhecimentos, novas formas de vida, almejando igualdade 

democrática e sustentabilidade. 

 

A CF 1988 define os objetivos da educação: 

 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

LDBEN, em seu artigo 3º define que o ensino será ministrado nos 

seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
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VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 

da legislação dos sistemas de ensino; 

 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela 

Lei nº 12.796, de 2013). 

 

No Artigo 211, a CF determina que "A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino", com o objetivo de garantir equidade e padrão mínimo de qualidade. A Emenda 

Constitucional nº 14 de 1996 estabelece as responsabilidades de cada ente federado: A 

União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais 

e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil; os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. A CF estabelece ainda que os entes 

federados devem "estabelecer formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório" (EC 59/2009). 

 

Os princípios afirmados no Artigo 206 da Lei Maior fundamentam a 

gestão democrática e a democratização da educação: I - igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos 
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profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de 

padrão de qualidade. VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal. O Art. 209 desdobra o inciso III, no 

que concerne à oferta pela iniciativa privada, estabelecendo as condições: I -

cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público. 

Todos estes princípios convergem para a garantia da educação 

como direito público subjetivo, avanço registrado no parágrafo primeiro do Artigo 208 da 

CF, garantidora de acesso, permanência, sucesso e conclusão de estudos de todos os 

estudantes. Nesse sentido, é imprescindível o fortalecimento dos órgãos que compõem 

os sistemas de ensino, quais sejam, secretarias de educação e conselhos de educação, 

zelando pelo cumprimento do estabelecido na CF 1988 tanto nas redes públicas quanto 

nas instituições privadas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9394/1996 reafirma, em seu Art. 5º, o acesso ao ensino fundamental como direito 

público subjetivo, definindo, no parágrafo primeiro, como competência dos Estados e 

Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União: I - recensear a 

população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele 

não tiveram acesso; II - fazer-Ihes a chamada pública; III - zelar, junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência à escola. No Art. 8º, aponta que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos 

sistemas de ensino, cabendo à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva 

e supletiva em relação às demais instâncias educacionais e que os sistemas de ensino 

terão liberdade de organização nos termos dessa Lei. 

Sobre as incumbências específicas da União, a LDBEN determina 

em seu Art. 9°: 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
do sistema federal de ensino e o dos Territórios; 
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas 
de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, 
exercendo sua função redistributiva e supletiva; 
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
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educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum; 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 
com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades 
e a melhoria da qualidade do ensino; 
VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-
graduação; 
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 
educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem 
responsabilidade sobre este nível de ensino; 
IX autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e 
os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
 
Sobre as atribuições específicas dos Estados, aponta em seu Art. 

10: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino; 
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do 
ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 
proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a 
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do Poder Público; 
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em 
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, 
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 
Municípios; 
 IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e 
os estabelecimentos do seu sistema de ensino;  
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
 
Em relação aos Municípios, diz a LDBEN, em seu Art. 11: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com 
prioridade o ensino fundamental, permitida à atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003). 
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Assim, são estabelecidas normas gerais para o pacto federativo e 

as ações de cada ente federado, sendo oportuno no âmbito deste PME o detalhamento 

e regulamentação de atribuições do município. O principal objetivo de uma política social 

é a melhoria das condições de vida da população e as ações do campo educacional têm 

grande potencialidade neste sentido, daí a necessidade de uma articulação de ações, 

superando insuficiências e sobreposições. 

O princípio constitucional da gestão democrática é desdobrado na 

LDBEN em seu Artigo 14 e 15, indicando que: 

 

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus 

de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

 

De acordo com os indicadores agregados do índice de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) que avalia a oferta e a qualidade da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, Roca Sales atingiu o índice 0,8440, enquanto o estado 

do RS está com 0,7515. Observa-se um grande avanço em relação ao estado RS. 

 

Conforme o indicador IDEB - índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica em 2012, constata-se o aumento do percentual na distorção da idade 

escolar relacionada tanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental assim como nos 

anos finais. Essas distorções justificam-se pelo alto índice de reprovação e evasão que 

atingiu 5,6% e 14,5% respectivamente. O índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) dos anos iniciais em 2011 foi de 5,8, ultrapassando a meta prevista no 

Plano Nacional de Educação para 2015 fixada em 5,2. Nos anos finais, o índice foi de 

4,0 ficando abaixo do previsto para 2015, fixado em 4,7.  
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental as médias estão 

evoluindo e atingindo resultado superior ao parâmetro nacional, mas nos anos finais do 

Ensino Fundamental não ocorre o mesmo. 

Para superar e atingir a meta 7, o PME deve se constituir de ações 

públicas de planejamento pedagógico para a educação no município. 

Dados do Censo IBGE-2010, indicam que no município, 395 

pessoas possuem o Curso Superior de Graduação. 

 

Temática II: Garantia do direito à Educação Básica: 

 

A definição de metas e estratégias para a garantia do direito de 

todos à Educação Básica, no contexto da elaboração do PME de Roca Sales, em 

alinhamento com o PNE, Lei 13.005/2014, requer um olhar sobre o cenário 

contemporâneo da educação brasileira neste nível de ensino. Neste sentido, se faz 

necessário um diagnóstico atual, que alcance o tamanho dos desafios a serem 

enfrentados. O horizonte deste processo é uma educação de qualidade social para 

todos, em consonância com o disposto na CF de 1988, na LDBEN, Lei 9.394/1996 e nas 

legislações decorrentes. 

 

No percurso histórico da educação básica como direito na 

legislação, se destacam as seguintes marcas: 

- Lei 4.024/1961 - estabelece quatro anos obrigatórios para o 

ensino primário; 

- Lei 5.692/1971 - amplia para oito anos a obrigatoriedade de 

estudos; 

- Lei 9.394/1996 - sinaliza para nove anos de obrigatoriedade, 

iniciando aos seis anos de idade, estabelece a Educação Básica, com três etapas: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

- Lei 10.172/2001 - estabelece meta de nove anos para a educação 

obrigatória;  

- Lei 10.639/2003 - inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"; 

- Lei 11.274/2006 - altera a LDBEN, dispondo sobre o Ensino 

Fundamental de nove anos, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade; 
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- EC 59/2009 - torna a educação básica obrigatória e gratuita dos 

quatro aos 17 anos de idade, bem como o atendimento ao educando em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; estabelece que esta 

obrigatoriedade deverá ser implementada progressivamente, até 2016, nos termos do 

PNE, com apoio técnico e financeiro da União. 

- Lei 11.645/2008 – incluí no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". 

- Criação dos Sistemas Estadual e Municipais de Educação e dos 

Conselhos de Educação Nacional, Estadual e Municipais, com funções consultivas, 

normativas, deliberativas, fiscalizadoras e mobilizadoras; 

- Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB), definindo as diretrizes curriculares nacionais para os 

níveis de ensino e etapas e modalidades da Educação Básica. 

 

É importante salientar a Resolução CNE/CEB 4/2010, a qual define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, quando expressa como 

princípios: 

 

Art. 5º - A Educação Básica é direito universal e alicerce 

indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a 

possibilidade de conquistar todos os demais direitos, definidos na Constituição Federal, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na legislação ordinária e nas demais 

disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. 

 

- Art. 6º - Na Educação Básica é necessário considerar as 

dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a 

função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa 

em formação na sua essência humana (CNE, 2010). 

 

Portanto, temos a afirmação da educação básica como direito de 

todos, fundamental para a vida cidadã, e como dimensões indissociáveis, o "educar e 

cuidar", antes consensuada apenas na etapa da educação infantil, para todas as etapas, 

consolidando o compromisso do mundo adulto com o zelo das gerações mais jovens em 

todas as esferas de sua formação.  
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Esta é a direção que deve orientar o planejamento educacional em 

todos os seus níveis. 

 

A seguir, será apresentado um breve diagnóstico de cada etapa da 

Educação Básica, buscando apontar os dados e as análises mais significativos para 

embasamento das metas e estratégias para o território municipal. 

 

Educação Infantil: 

 

A Resolução nº 001/05 do Conselho Municipal de Educação de 

Roca Sales estabelece normas para a oferta da Educação Infantil no município. Roca 

Sales atende a Educação Infantil em duas Escolas Municipais de Educação Infantil, três 

Escolas Comunitárias de Educação Infantil, duas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental que atendem crianças da Pré - escola e duas Escolas Particulares com 

atendimento nos diferentes níveis da Educação Infantil. No total são atendidos 

aproximadamente quinhentas e vinte crianças de zero a cinco anos de idade, nas 

modalidades creche e pré-escola. Em média setenta por cento destas crianças 

frequentam o turno integral. A organização é feita por níveis conforme a faixa etária das 

crianças. Na Educação Infantil da rede municipal e comunitária o quadro de funcionários 

é composto por sessenta e três atendentes, oito professores e doze estagiários. 

 

Dados dos Profissionais da Educação Infantil e escolaridade:  

 

- Ens Ensino fundamental incompleto 01  Atendente  

- Ens Ensino fundamental 06  Atendentes  

- Ens Ensino Médio  20  Atendentes  

- Modalidade Normal em curso  14  Atendentes e 04 estagiários  

- Ens Ensino Médio Normal 10  Atendentes  

- Ens Ensino Superior/Pedagogia 05  Atendentes e 07 estagiários  

- Ens Ensino Superior/ Pedagogia 07  Atendentes e 08 Professores  

- Ens Ens. Superior/ Educação Física 01  Estagiário  
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Com a LDBEN, a educação infantil conquistou um novo espaço 

social que rompeu não só com a tradicional vocação assistencialista das creches, mas 

também com a noção de que a pré-escola tem uma perspectiva antecipatória da 

escolaridade fundamental. Dessa forma, ao Poder Público cumpre oportunizar aos 

educadores a formação, em serviço, para os profissionais que não tenham habilitação 

específica, na modalidade Normal ou em nível superior, bem como ter, junto com as 

demais mantenedoras, a preocupação com a formação continuada e com a atualização 

permanente de todos os trabalhadores em educação que atuam junto às crianças. A 

vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação deve ser respeitada, 

asseguradas as fontes específicas para educação infantil de qualidade. 

 

Enquanto direito de todos, a educação infantil com qualidade social 

precisa garantir a inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, firmada na implantação de 

mecanismos de atendimento educativo especial e de espaços para apoio pedagógico. 

Faz-se necessária, também, a adequação da infraestrutura física, tendo em vista a 

garantia da ampliação da oferta de vagas e compatibilização com a faixa etária da 

população-alvo e as orientações legais e técnicas para a acessibilidade plena. 

 

Em 2014, foram atendidas 260 crianças de “0 a 3” anos na rede 

municipal e comunitária e 147 crianças de “4 e 5” anos na rede municipal. A seguir é 

apresentado um quadro demonstrativo da capacidade máxima de crianças e 

atendimentos da educação infantil da rede municipal e comunitária em 2014. 

 

Escolas da rede Municipal e 
Comunitária 

Capacidade 
máxima 

Crianças de 
0 a 3 anos 

Crianças de 
4 e 5 anos 

EMEI Crescendo Feliz 120 70 50 

EMEI Cantinho da Amizade 110 52 56 

ECEI Primeiros Passos  42 
42 

(0 a 2 anos) 
 

ECEI Sonho Infantil  42 42  

ECEI Pingo de Gente  42 42  

EMEF Sagrada Família  - - 21 

EMEF Perpétuo Socorro  - - 20 

Dados de 2014 
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Estima-se que as matrículas de 4 e 5 anos aumentará nos 

próximos anos. 

 

Então, faz-se necessário um planejamento considerando cada 

especificidade e o caminho a percorrer até o estabelecido em nível nacional no PNE, 

sem desconsiderar o regime de colaboração com o Estado e o apoio técnico e financeiro 

da União, através dos programas em vigência e de outros que contribuam no 

atendimento das demandas. 

 

O percentual da população de “0 a 3” anos de idade que frequenta 

a escola é de 41,4% no município de Roca Sales, dados do IBGE / Censo Populacional- 

2010, posição favorável em consideração ao RS com índice de 29,9% e do Brasil que 

atinge 23,2%, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE 

2013. Este distanciamento no nosso município em relação aos índices propostos pelo 

PNE/2014 de atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos, justifica-se pela migração de famílias constantemente a procura de emprego e 

moradia. Em 2015, estima-se que a meta 1 do PNE será atingida. Em relação à 

população de “4 a 5” anos que frequenta a escola, o índice no município é de 73,3%, 

dados do IBGE / Censo Populacional - 2010, posição favorável em consideração ao RS 

que alcança um índice de 63,8% e desfavorável em relação ao Brasil que atinge 81,4%, 

conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE 2013. Para 

universalizar e atingir 100%, a educação infantil na pré-escola para crianças de “4 a 5” 

anos no município de Roca Sales é necessário desenvolver políticas educacionais que 

possibilitem a criação de novas vagas, considerando levantamentos sistemáticos da 

demanda que captem as variações da população em idade correspondente à etapa. 

 

Assim, o município, por meio do sistema municipal de educação e 

das redes de ensino, precisa continuar ampliando de forma significativa os seus 

indicadores de atendimento na educação infantil. Igualmente, se faz necessário criar 

condições que devem ser enfrentadas com atitudes abrangentes que envolvam a 

solução de problemas sociais em diálogo com as questões educacionais.  
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Essas ações específicas devem estar inseridas em um conjunto de 

políticas intersetoriais - transporte, saúde, assistência -, que contemplem a família e 

aprimorem as relações entre escola e responsáveis pelas crianças. 

 

 

Ensino Fundamental: 

 

 

O município de Roca Sales conta com a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Dom Pedro I, situada na Rua José Brock, nº 690, no Bairro Sete de 

Setembro, Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família, localizada na 

Linha Júlio de Castilhos, Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro, 

situada na Linha Marechal Floriano, Escola Estadual de Educação Básica Padre 

Fernando, situada na Rua Napoleão Maioli, nº 243 a qual possui alunos de várias 

localidades do município e duas escolas particulares de caráter filantrópico: Colégio 

Scalabriniano São José, situada na Rua Elizeu Orlandini, nº 11 e o Colégio Evangélico 

Alberto Torres - Região Alta, localizada na Rua General Daltro Filho, nº 996. As duas 

escolas particulares atendem alunos de várias localidades do município, bem como, de 

municípios vizinhos. A clientela das Escolas Públicas é na maioria, filhos de operários 

assalariados com baixo poder aquisitivo. 

 

 

A Resolução Nº 005/07 do Conselho Municipal de Educação de 

Roca Sales, regulamenta o Ensino fundamental de nove anos de duração, na rede 

municipal de ensino. Em 2014, as Escolas Municipais atenderam com 507 alunos do 

Ensino Fundamental. A Escola Municipal Dom Pedro I possui 175 alunos matriculados 

no turno regular e 65 alunos no turno integral oriundos da zona urbana. A Escola 

Municipal Sagrada Família atende 179 alunos, no turno regular e 60 alunos no turno 

integral, oriundos da zona rural e urbana e a Escola Municipal Perpétuo Socorro atende 

153 alunos, no turno regular e 40 alunos no turno integral, oriundos da zona rural e 

urbana. As duas últimas escolas são caracterizadas como escolas do campo. Dos 

alunos que freqüentam as escolas do campo, 60% são oriundos da zona urbana. 
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A matrícula de ensino fundamental nas escolas do campo vem 

aumentando gradativamente conforme dado MEC/Inep/Deed;IBGE/. As famílias optam 

pelas escolas do campo, por estas oferecerem projetos de Educação Ambiental, 

tranquilidade e a cultura local. 

 

Matrículas de ensino fundamental no campo: 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil  5.249.104 5.099.125 4.931.030 4.746.484 4.579.018 4.388.806 4.245.634 

RS  202.677 194.485 187.261 178.726 169.727 162.512 156.516 

Roca 
Sales 

172 180 174 168 174 181 191 

Fonte: MEC/lnep/Deed; IBGE/ 
 
 

 

A Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando possui 

227 alunos do Ensino Fundamental. No Colégio Evangélico Alberto Torres - Região Alta, 

o número de matrículas do Ensino Fundamental é de 140 alunos e no Colégio 

Scalabriniano São José é de 177 alunos. 

 

Em 2014, frequentaram 1051 alunos no Ensino Fundamental 

regular no município de Roca Sales. 

 

O município conta com vaga suficiente para atender os alunos do 

ensino fundamental regular no turno diurno nas escolas públicas. 

 

O município, em 2010 (IBGE/ Censo Populacional), apresenta a 

taxa de atendimento de 98,4% da população na faixa de “6” anos a “14” anos de idade, 

dado ligeiramente inferior a atingir a meta nacional de universalizar o ensino 

fundamental. É importante ressaltar a proposição de estratégias que favoreçam o fluxo 

escolar, pois há um grande percentual fora da relação idade-escolaridade desejada no 

município que indica a taxa de 46,5% dos alunos de 16 anos que concluíram o ensino 

fundamental, segundo IBGE/ Censo Populacional - 2010. 
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Para tanto, há que se promover a continuidade do processo de 

democratização do Ensino Fundamental, garantindo o acesso e a permanência com 

sucesso do educando na escola - princípio constitucional previsto no Art. 206, Inciso VII, 

proporcionando a ele as condições necessárias para que obtenha êxito, sem 

discriminação de qualquer natureza. Faz-se necessário o estabelecimento de uma 

política de expansão do Ensino Fundamental, visando à sua total universalização. A 

trajetória com sucesso, superando uma história de altos índices de abandono e 

reprovação, é um dos grandes desafios da educação brasileira, reafirmado no PNE, mas 

que já é foco da atenção de muitas políticas educacionais em âmbito federal, estadual e 

municipal.  

 

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos 

iniciais em 2011 foi de 5,8, ultrapassando a meta prevista no Plano Nacional de 

Educação para 2015 fixada em 5,2. Nos anos finais, o índice foi de 4,0 ficando abaixo do 

previsto para 2015, fixado em 4,7.  

 

Nesse sentido, o PME deve se constituir de ações públicas que se 

proponham a pensar a educação, planejar seu desenvolvimento, financiar suas ações, 

assegurar formação pedagógica, avaliando todas as etapas do processo educacional 

para os anos finais do ensino fundamental. Mesmo que se tem avançado 

gradativamente na qualificação da educação, porém, ainda, encontra-se em uma 

situação distante do estado desejado para uma educação de qualidade social. 

 

A CF de 1988, em seu artigo 208, prevê a oferta de Ensino 

Fundamental a todos os brasileiros, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na 

idade própria. A garantia desse direito subjetivo é básica na formação do cidadão, pois, 

de acordo com o artigo 32 da LDBEN, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo 

constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar 

tanto social quanto politicamente. 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um 

dos programas que, em regime de colaboração, busca o alcance dessas diretrizes. 
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A Resolução 07/2010 CNE/CEB, que define as diretrizes nacionais 

para o Ensino Fundamental de nove anos, estabelece orientações nesta direção, 

fundamentadas no entendimento do direito à educação como inalienável ao ser humano, 

com destaque para os seguintes excertos: 

Art. 27 - Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com 

o apoio das famílias e da comunidade, envidarão esforços para 

assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu 

desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens 

significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e 

criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória 

escolar discente seja retardada ou indevidamente interrompida. 

§ 1º - Devem, portanto, adotar as providências necessárias para 

que a operacionalização do princípio da continuidade não seja 

traduzida como "promoção automática" de alunos de um ano, série 

ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à repetência não se 

transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. 

[ ... ] 

Art. 29 - A necessidade de assegurar aos alunos um percurso 

contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas 

as etapas da educação, especialmente do Ensino Fundamental 

com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no 

interior do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Fundamental 

com o Ensino Médio, garantindo a qualidade da Educação Básica. 

Art. 30 - Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem 

assegurar: 

[ ... ] 

III - a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a 

complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a 

repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e, 

particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 

escolaridade e deste para o terceiro. 

(CNE 2010) 

No município a taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 

3º ano do ensino fundamental indica 96,6% (IBGE/Censo Populacional - 2010), faltando 

um percentual relativamente pequeno para atingir quantitativamente a meta. 
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Analisando a distorção - idade série - anos iniciais e séries - anos 

finais no ensino fundamental no município, apresentado no quadro a seguir, observa-se 

um crescimento entre 2006 a 2013 em relação à distorção idade nas séries - anos 

iniciais e diminuição considerável nas séries - anos finais do ensino fundamental. 

 

Percentual de distorção idade série - anos iniciais do ensino fundamental: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Roca 

Sales 
8,5 9,7 8,9 9,5 10,2 10,4 9,9 10,2 

Fonte: MEC/Inep/Deed; IBGE/  
 
 

Percentual de distorção idade série - anos finais do ensino fundamental: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Roca 

Sales 
25,8 23,7 17,3 19,5 20,7 22,6 23,6 22,9 

Fonte: MEC/lnep/Deed; IBGE/  
 
 
 

Para superar os índices e garantir que 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PME, é um grande desafio para a educação no nosso município. É 

compromisso de todos os profissionais da educação do município em estabelecer como 

foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir, alfabetizar as crianças 

até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico, acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 

frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas 

periodicamente e combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela 

adoção de práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e 

progressão parcial, compromissos estes já estabelecidos no Plano de Metas Todos pela 

Educação (BRASIL, 2007). 
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O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial 

nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do 

Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação integral. 

 

As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e 

do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo 

em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento 

pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; 

cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 

investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 

 

As atividades são desenvolvidas por profissionais da educação, 

educadores populares, estudantes universitários e agentes culturais. 

 

No município de Roca Sales este Programa está sendo 

desenvolvido atualmente nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Perpétuo 

Socorro, Sagrada Família e Dom Pedro I para os alunos que freqüentam o 1º, 2º, 5º e 6º 

anos do ensino fundamental. 

Os dados do IBGE/Censo populacional - 2010 indica o percentual 

de escolas públicas que atende alunos em tempo integral em atividades escolares no 

município incluindo toda a educação infantil e ensino fundamental é de 83,3%, 

ultrapassando a meta do PNE de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas. Em relação ao percentual de alunos que permanecem em turno integral no 

município indica 12,2%, portanto, quanto a este dado revela um enorme desafio para 

alcançar a meta do PNE de pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 

alunos(as) da educação básica. 

 

Diante desse contexto que se apresenta atualmente para o Ensino 

Fundamental, é essencial que se promovam ações na reestruturação dos currículos, em 

propostas pedagógicas que vão ao encontro da realidade educacional brasileira, na 

valorização e formação profissional gratuita e contínua dos docentes, na construção de 

paradigmas nacional de valorização de nossa cultura para que a educação fortaleça sua 

participação ativa na formação política, social, cultural e artística dos cidadãos e da 

sociedade em que está inserida, visando sua transformação na perspectiva humana e 

democrática. 
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Ensino Médio: 

 

O município de Roca Sales conta com três estabelecimentos de 

Ensino Médio, duas escolas da rede particular ambas de caráter filantrópico com 

atendimento diurno e uma da rede estadual de ensino com atendimento diurno e 

noturno. 

 

A Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando está 

localizada na Rua Napoleão Maioli, nº 243, e atende alunos do Ensino Médio Politécnico 

diurno e noturno procedentes de .várias localidades do município. O Colégio Evangélico 

Alberto Torres - Região Alta está localizado na Rua General Daltro Filho, nº 996 e 

atende o Ensino Médio diurno com alunos procedentes de várias localidades bem como 

alunos vindos de outros municípios. O Colégio Scalabriniano São José está localizado 

na Rua Eliseu Orlandini, nº 115 atende também alunos do Ensino Médio no turno diurno 

procedentes de várias localidades, bem como alunos vindos de outros municípios. 

 

Matrículas no Ensino Médio:  

2010 2011 2012 2013 

283 271 241 244 

Fonte: INEP/MEC - 2013  
 

Distorção idade - série, com defasagem de dois anos ou mais em relação à série 

na rede pública: 

2009 2010 2011 2012 2013 

38,7% 38,3% 37,3% 32,8% 33,6% 

Fonte: INEP/MEC - 2013  
 

Em termos de análise, é imprescindível ainda o registro da situação 

educacional da população na faixa de 15 anos a 17 anos de idade. De acordo com os 

dados do IBGE/Censo Populacional - 2010, o índice de jovens que frequentou a escola 

foi de 84,3% no Brasil; 84,5% no RS e 84,1% no município, portanto em relação a média 

 

 



 52 
 

nacional, ainda que ligeiramente superior à média do município, revela um grande 

número de jovens na idade obrigatória que não estão na escola. 

 

A taxa de matrícula no Ensino Médio foi de 55,3% no Brasil; 55,3%, 

no Rio Grande do Sul e de 47,8% e no município é de 84, segundo dado IBGE/Censo 

Populacional-2010. 

 

Os dados revelam enormes desafios para o alcance da meta do 

PNE em 85% a taxa líquida de matrículas e, em consequência, para o pleno desfruto do 

direito à educação pela juventude em idade correspondente ao Ensino Médio. 

 

 

Taxas de aprovação, reprovação e abandono: 

 

Aprovação 78% 

Abandono 18,8% 

Reprovação 2,4% 

                                                                                     
                                                                               Rede Pública - Fonte INEP/MEC- 2012 
 

Evolução da aprovação: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

64,8% 66,8% 60,6% 49,8% 78,8% 

 
                Rede Pública - Fonte INEP/MEC – 2012 
 

 

No município de Roca Sales, as matrículas do Ensino Médio 

permitem afirmar que a capacidade instalada no ensino regular é suficiente para atender 

a demanda desta faixa etária. 

 

O Ensino Médio deverá enfrentar o desafio entre orientações 

profissionalizantes ou acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos, com 

oferta de escola média de qualidade a toda a demanda. 
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É necessário a criação de incentivos para que os jovens 

permaneçam no sistema escolar do Ensino Médio e aos 17 anos de idade, estejam 

concluindo a educação básica com uma sólida formação geral. 

 

Os alunos que frequentam o Ensino Médio do diurno são na 

maioria filhos de operários assalariados com baixo poder aquisitivo e os alunos do 

noturno já estão no mercado de trabalho. Parte dos alunos do diurno da Escola Estadual 

participa, no turno inverso, de programas de educação profissional. 

 

Os alunos do Ensino Médio das Escolas Particulares e diurno da 

Escola Estadual não apresentam problemas de frequência e evasão, no entanto, os 

alunos do noturno, de modo especial do 1º ano, apresentam evasão e expressivo 

número de faltas. Um dos principais fatores que leva a evasão é o cansaço da jornada 

de trabalho, expressa pelos alunos. 

 

Os alunos matriculados no Ensino Médio da rede pública utilizam o 

transporte escolar, viabilizado por recursos públicos, garantindo assim o acesso aos 

alunos do meio rural. 

 

É de responsabilidade do Estado atender ao Ensino Médio, 

assegurando o seu acesso e a permanência. Para isso procederá as ações de incentivo 

para a permanência no sistema escolar e garantir a conclusão da educação básica com 

uma sólida formação geral, sob forma de consolidação e de aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. 

 

Educação Profissional: 

 

O município não conta com cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, mas incentiva a educação profissional que atenda às 

necessidades do mundo do trabalho, na comunidade local e municípios vizinhos. É 

importante que tenha na sua centralidade o sujeito e a sociedade, a partir de uma 

proposta de formação integral, que considere o desenvolvimento local como eixo 

organizador da metodologia de ensino-aprendizagem. Metodologia que possibilita ler os 

conteúdos técnicos em pauta, de forma a relacionar as atividades produtivas. 
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Temática III: Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigência, 

LDBEN/1996 contempla: 

 

Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 
a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela 
Lei nº 12.061, de 2009) 
III -  atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 
com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 
zero a seis anos de idade; 
[ ...] 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por 
meio de programas suplementares e material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 
X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir 
do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela 
Lei nº 11.700, de 2008). 
Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o 
Poder Público para exigi-lo. (BRASIL, 1996). 
 

Esta afirmação da LDBEN/1996, não garantiu a imediata 

implantação dessa concepção pelos obstáculos encontrados no cenário educacional. 

Até então se empreende um lento caminho para a efetivação desse novo paradigma, 

com a ação mais contundente por parte dos movimentos da sociedade civil a partir do 

ano 2000, reivindicando o respeito, o reconhecimento e a atenção à diversidade, à 

inclusão e aos direitos humanos nas políticas educacionais. 

Neste contexto, é oportuno destacar o conceito de diversidade que 

vem sendo afirmado neste percurso.  
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Conforme Gomes (2011), o conceito a seguir, oriundo das 

deliberações da CONAE 2010, é afirmado pelo MEC como orientador do PNE 2014 -

2024: 

 

A diversidade é entendida como a construção histórica, social, 
cultural e política das diferenças nos contextos das relações de 
poder. O direito à diversidade na educação brasileira não 
significa a mera soma das diferenças, antes, ele se concretiza 
por meio do reconhecimento das diferentes expressões, 
histórias, ações, sujeitos e lutas no contexto histórico, político, 
econômico, cultural, social, brasileiro marcado por profundas 
desigualdades. Portanto, a construção de uma política nacional 
e do direito à educação que contemple a diversidade deverá 
considerar: os negros, quilombolas, indígenas, as pessoas com 
deficiência e do campo, as crianças, adolescentes e jovens em 
situação de risco, os jovens e adultos, a população LGBT, os 
sujeitos privados de liberdade e em conflito com a lei. Deverá 
ainda considerar a educação dos ciganos, a educação 
ambiental, os direitos humanos, a liberdade de expressão 
religiosa na escola e a educação profissional. Nesse sentido, o 
reconhecimento, o respeito e o direito à diversidade a serem 
consolidados na política educacional deverão ser realizados por 
meio de políticas, programas, ações e práticas pedagógicas 
que garantam a efetivação da justiça social, da igualdade e da 
equidade. Deverão ser políticas de estado. (ABREU; 
CORDIOlLl, 2011, apud GOMES, 2011, p. 222). 
 

Portanto, o direcionamento para essa temática, deliberado na 

CONAE 2010 e que baliza o PNE e os planos estaduais e municipais pode ser 

sintetizado no que segue: 

 

Para avançar na discussão, é importante compreender que a 
luta pelo reconhecimento e o direito à diversidade não se opõe 
à luta pela superação das desigualdades sociais. Pelo 
contrário, ela coloca em questão a forma desigual pela qual as 
diferenças vêm sendo historicamente tratadas na sociedade, na 
escola e nas políticas públicas em geral. Essa luta alerta, ainda, 
para o fato de que, ao desconhecer a diversidade, pode-se 
incorrer no erro de tratar as diferenças de forma discriminatória, 
aumentando ainda mais a desigualdade, que se propaga via a 
conjugação de relações assimétricas de classe, étnico-raciais, 
gênero, diversidade religiosa, idade, orientação sexual e 
cidade-campo. (BRASil, 2010, p. 128). 
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Na Resolução 04/2010 do Conselho Nacional de Educação, a 

qual estabelece as diretrizes para a Educação Básica, esse conteúdo é 

evidenciado nos trechos que seguem: 

 

Art. 9º - A escola de qualidade social adota como centralidade o 
estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos 
seguintes requisitos: 
[ ....] 
II - consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o 
atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e 
respeitando as várias manifestações de cada comunidade; 
 
VI - compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura 
entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade 
de tempos para a sua utilização e acessibilidade; 
[ ... ] 
 
Art. 20 - O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, 
sócio-emocionais, culturais e identitários é um princípio orientador 
de toda a ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a 
criação de condições para que crianças, adolescentes, Jovens e 
adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a 
formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. 
 
Art. 21 - São etapas correspondentes a diferentes momentos 
constitutivos do desenvolvimento educacional: 
 
I - a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as 
diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos 
e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos; 
 
II - o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 
(nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) 
anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais; 
 
III - o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. 
 
Parágrafo único: Essas etapas e fases têm previsão de idades 
próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para 
sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, 
entre outros: 
 
I - de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar; 
 
II - de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado 
os estudos; 
 
III - de portadores de deficiência limitadora; 
 
IV - de jovens e adultos sem escolarização ou com esta 
incompleta; 
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V - de habitantes de zonas rurais; 

VI - de indígenas e quilombolas;  

VII - de adolescentes em regime de acolhimento ou internação, 

jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais. (CNE, 2010). 

 

 

É nessa perspectiva ora exposta que a diversidade, a inclusão e os 

direitos humanos devem ser abordados no Plano Municipal de Educação, alinhada à 

conclusão do sociólogo Boaventura de Sousa Santos: 

 

[ ... ] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. 

(SANTOS, 2003, P.56) 

 

A Resolução N° 006/10 do Conselho Municipal de Educação 

instituiu diretrizes curriculares para a obrigatoriedade da temática-História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena aplicáveis às instituições de ensino que integram o Sistema 

Municipal, contemplando no currículo escolar o desenvolvimento dos conteúdos 

necessários para atender as finalidades e objetivos da temática. 

 

Educação Especial: 

 

A Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os 

níveis e modalidades de ensino, a qual focaliza as peculiaridades dos sujeitos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, 

articulando as orientações e normatizações das políticas públicas, concernentes à 

educação como um todo e, igualmente, àquelas elaboradas especificamente para o 

atendimento especializado em determinadas situações não contempladas na legislação 

do ensino comum. A participação efetiva desses estudantes no sistema "regular" de 

ensino é garantida em nível internacional pela Declaração de Salamanca, pela 

Convenção  Interamericana  para  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação 
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contra a Pessoa Portadora de Deficiência (Convenção da Guatemala) e pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, das quais o Brasil é signatário, 

assumindo o compromisso de implementá-Ias em nível nacional. Todas essas 

normativas buscam assegurar um sistema educacional que respeite as identidades, 

especificidades e necessidades de cada grupo. 

 

A CF 1988, afirma o direito subjetivo de todos à educação, salienta 

nesse princípio o direito das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação ao ensino, preferencialmente, na 

rede comum, na perspectiva de uma educação inclusiva. Institui, neste contexto, o 

atendimento educacional especializado, em seu Artigo 208, inciso III. 

 

Na LDBEN (Lei nº 9.394/1996, recentemente alterada pela Lei 

12.796/2013), a Educação Especial passa a ter um capítulo exclusivo, buscando 

contemplar diversas dimensões necessárias ao atendimento educacional de qualidade 

para essa parcela da população: 

 

Art. 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 
§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 
na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
 
§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. 
 
§ 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. 
 
Art. 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013): 
 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 
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II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir 
o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude 
de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns; 
 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. (BRASIL, 1996). 
 
Art. 60 - Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas 
sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público. 
 
Parágrafo único: O poder público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.796. de 2013) ( BRASIL, 
1996). 
 

A Resolução nº 10 de 16 de maio de 2013 do Conselho Municipal 

de Educação, regulamenta na modalidade Educação Especial, o atendimento 

educacional especializado e itinerante nas escolas municipais com a função de 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que atenuem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. 

 

Todas essas normativas buscam assegurar um sistema 

educacional inclusivo que respeite as identidades, especificidades e necessidades de 

cada grupo, fundamentado na concepção dos direitos humanos e na indissociável 

relação entre igualdade e diferença, fortalecendo o atendimento pleno ao direito à 

educação, por todas as pessoas. 
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A Meta 4 do PNE visa universalizar, para a população de 4 (quatro) 

a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, escolas bilíngue de surdos, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

Conforme os dados do IBGE/Censo educacional 2010, o 

percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a 

escola no município é de 36,8%. Destaca-se um esforço em conjunto com o sistema de 

ensino para garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos pela 

educação especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes públicas. 

 

O município conta com duas salas de Atendimento Educacional 

Especializado, uma localizada na Escola Municipal Dom Pedro I e a outra na Escola 

Estadual de Educação Básica Padre Fernando. A Escola Municipal conta com uma sala 

de Atendimento Educacional Especializado equipada para atender os alunos, entretanto, 

considerando a crescente demanda, faz-se necessário um constante reaparelhamento 

da referida sala. 

 

Na EMEF Dom Pedro I, em 2014, foram atendidas 30 crianças na 

sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE e na Escola Estadual de 

Educação Básica Padre Fernando foram atendidas 15 crianças na sala AEE, ambas 

com um professor especializado. As crianças na faixa etária de O a 3 anos que 

frequentam creches são encaminhadas para atendimento especializado quando se 

percebe a necessidade. Atualmente não existem casos diagnosticados de crianças 

surdas/mudas. 

 

Para universalizar o acesso á educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, há uma equipe multidisciplinar, conforme Resolução N° 10 

CMERS de 16 de maio de 2013 que regulamenta o atendimento na modalidade de 

educação especial, o AEE e itinerante nas escolas municipais. 
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Existe a necessidade de um trabalho contínuo de intensificar a 

participação da família para o fortalecimento das ações. Devido a crescente demanda 

busca-se parceria entre os diferentes segmentos da sociedade. 

 

Educação de Jovens e Adultos: 

 

A lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 da Educação de Jovens 

e Adultos apresenta em sua seção V, da educação de jovens e adultos: 

 

Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º - O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 
e complementares entre si. 
§ 3º - A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741 de 2008). 
Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. 
§ 1º - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores 
de quinze anos; 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos. 
§ 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos 
por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames.( BRASIL, 1996). 
 
Atendendo a lei e a demanda de jovens e adultos que não tiveram 

acesso ou não concluíram o ensino fundamental na idade recomendada e aqueles 

jovens que estão fora da idade na série/ano, o município contempla na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Dom Pedro I a modalidade EJA - Ensino Fundamental. Esta 

modalidade regulamentada pela Resolução nº 11 de 15 de julho de 2013 - Conselho 

Municipal de Educação de Roca Sales, estabelece diretrizes operacionais para a oferta 

e estruturação.  
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O Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos é desenvolvido no noturno, estruturado em quatro ciclos: Ciclo I – 1º,  2º e 3º 

anos; Ciclo II -  4º e 5º anos; Ciclo III - 6º e 7º anos; Ciclo IV - 8° e 9° anos. Os ciclos I e 

II têm um ano de duração, com cem dias letivos e quatrocentas horas cada ciclo, 

distribuídos em dois semestres, somando 800 horas ao final do curso. Os ciclos III e IV 

têm um ano de duração em cada ciclo, com duzentos dias letivos e oitocentas horas 

cada, distribuídos em dois semestres, somando 1600 horas ao final do curso. O número 

de alunos em cada ciclo é de, no máximo, 15 alunos para o ciclo I e II  e no máximo, 25 

alunos para o ciclo III e IV. Dependendo do número de alunos matriculados nos Ciclos I 

e II os mesmos podem frequentar as aulas em uma turma única, com planejamentos 

diferenciados para cada ciclo. A Educação de Jovens e Adultos, nos Ciclos I e II é 

oferecida em dois dias de atividades escolares semanais, em sala de aula. Nos Ciclos III 

e IV, é oferecida em quatro dias de atividades escolares semanais em sala de aula e um 

dia semanal com atividades de pesquisas extracurriculares, não excedendo a quatro 

horas de atividades diárias.  

 

Também são disponibilizados estudos complementares que visam 

a atender às necessidades específicas de aprendizagem. A maioria dos alunos já está 

no mercado de trabalho. O desafio encontrado nesta modalidade é a frequência escolar 

e evasão. É necessário no Plano Municipal de Educação estabelecer metas e 

estratégias para fazer frente a este desafio. 

 

Segundo IBGE/Censo Populacional - 2010, no município, a 

escolaridade média da população de 18 a 29 anos passou para nove anos de estudo. 

Este dado revela que é necessário um esforço concentrado e articulado com o sistema 

de ensino para a promoção de uma política voltada à igualdade social, de modo a 

garantir a elevação dos anos de escolarização da população do município e 

gradativamente atingir o estabelecido na meta 8 do PNE. 

 

A Meta 9 do PNE propõe: elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco 

décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional.  
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Os dados, de acordo com o PNAD - Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (IBGE) - 2013 e IBGEI Censo populacional - 2010, são os 

seguintes: 

 

Taxa de Alfabetização da População de 15 anos ou mais idade: 
 

Brasil Rio Grande do Sul Roca Sales 

91,5% 95,6% 96,8% 

Fonte: Brasil e Estado - IBGEIPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) - 2013 
Município - IBGE I Censo Populacional- 2010 
 
 
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais idade: 
 

Brasil Rio Grande do Sul Roca Sales 

29,4% 30,0% 18,1% 

Fonte: Brasil e Estado - IBGEIPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) - 2013 
Município -IBGE I Censo Populacional- 2010 
 

 

Referente ao dado acima citado é importante considerar o intenso 

fluxo migratório que vem ocorrendo no município de Roca Sales. 

A Meta 10 orienta a oferta de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional. Os dados do Censo Escolar/lNEP 

2013 e IBGE/censo populacional - 2010 indicam percentuais baixos: no Brasil, 1,7%, no 

RS 1,3% e em Roca Sales 0,0%, apontando grandes desafios neste sentido. 

A Resolução n° 11 de 15 de julho de 2013 do Conselho Municipal 

de Educação de Roca Sales, estabelece diretrizes operacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos, determinando a organização desta modalidade. 

Analisando a modalidade da Educação de Jovens e Adultos no 

município, percebe-se avanços, mas ainda depende de um fortalecimento para alcançar 

a equidade e acesso pleno, de todos, à educação de qualidade social. 
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Temática IV: Acesso ao Ensino Superior com qualidade social: 

 

A LOBEN em vigência traz um capítulo próprio, determinando 

finalidades, abrangência, controle acadêmico, credenciamento, avaliação, autonomia; 

estabelece como primeira finalidade do Ensino Superior: "I - estimular a criação cultural 

e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo"; além da formação 

profissional e condições de inserção no processo de desenvolvimento da sociedade 

brasileira, incentivo à pesquisa e investigação científica, dentre outras. 

 

Sobre a abrangência de cursos e programas, exara a LOBEN, Lei 

9.394/1996, em seu Art. 44: 

 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei 

nº 11.632, de 2007). 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 

processo seletivo; 

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

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 

abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 

atendam às exigências das instituições de ensino; 

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

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

 

Os cursos sequenciais de que trata o inciso I do Art. 44 se referem 

a campos do conhecimento como seguimento de áreas de conhecimento, com duração 

de dois a quatro semestres, ofertando disciplinas relacionadas ao tema, com frequência 

e pré-requisitos definidos nos planos de curso, enfatizando a articulação entre teoria e 

prática, recebendo certificação de nível superior; os cursos de graduação, referidos no 

inciso II, tratam de áreas mais amplas, com percurso temporal de quatro a seis anos, 

demandando professores preferencialmente com formação em mestrado ou doutorado, 

recebendo na conclusão o diploma de  graduação;  a  pós-graduação  está  dividida  em 
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cursos de stricto sensu, mestrado e doutorado, e lato sensu, se referindo à 

especialização e aperfeiçoamento. A extensão pressupõe a articulação com a 

comunidade, com oferta de cursos, serviços, divulgação de pesquisa, entre outras 

atividades (OLIVEIRA, 2009). 

 

Destaca-se na LDBEN que a expressão vestibular foi substituida 

pelo termo processo seletivo. A oferta do Ensino Superior pode ser feita em instituições 

públicas ou privadas, em universidades, faculdades, institutos de educação, conforme 

grau e abrangência dos cursos. Foram instituídos processos regulares e periódicos de 

avaliação. Nas universidades, conceituadas no Art. 52, um terço dos docentes deve ter 

titulação de mestrado e doutorado. As instituições públicas de Ensino Superior estão 

subordinadas ao princípio da gestão democrática, assegurados órgãos deliberativos, nos 

quais os docentes contam com 70% dos assentos. 

 

Conforme dados do INEP, o Ensino Superior gaúcho contava com 

um percentual de apenas 10,9% de instituições públicas do total em 2012, indicando 

uma tímida participação do setor público neste nível de ensino. Na rede pública do 

Ensino Superior, 70% das instituições são universidades e 30% são Institutos Federais 

(IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). No Ensino Superior 

privado, 88,84% das instituições são faculdades, 12,11 % são universidades e 5,5% são 

centros universitários. Ainda que tenha havido uma queda das matrículas no setor 

privado nos últimos anos - em 2008 a proporção de matrículas era de 86,51 %, 

decrescendo para 78,97% em 2012 - as faculdades isoladas têm aumentado 

significativamente o número de estabelecimentos. 

 

Do total de matrículas em cursos de graduação presenciais e a 

distância, em 2012, 79% estão concentradas nas instituições privadas, 20% em 

instituições federais e 1 % em instituições estaduais. O bacharelado detém 71 % das 

matrículas, as licenciaturas contam com 16% e o grau de tecnólogo alcança 13%. As 

universidades possuem o maior número de matrículas, 301.682; seguidas das 

faculdades, 73.809; dos centros universitários, 60.175; e dos IFs e Cefets, com 6.380. 

Sobre os concluintes, o percentual é relativamente baixo: 12% nos bacharelados, 18,8% 

nas licenciaturas e 14,7% nos cursos de tecnólogo.  
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Portanto, se destaca a cobertura majoritária do setor privado, a 

predominância dos cursos de bacharelado e os preocupantes índices de conclusão, 

evidenciando taxas altas de abandono. 

 

A Meta 12 do PNE projeta uma elevação da taxa bruta no Ensino 

Superior para 50% e a taxa líquida de 33% da população de 18 a 24 anos de idade, com 

40% de expansão no setor público. Segundo uma pesquisa quantitativa realizada no 

município de Roca Sales, foi diagnosticado que todos os alunos que cursaram o Ensino 

Médio nas Escolas Particulares realizam a matrícula no Ensino Superior. Já na Escola 

Estadual, 30% dos alunos que concluem o Ensino Médio realizam a matrícula no Ensino 

Superior. Dentre as Instituições de maior procura, encontram-se as dos municípios de 

Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul. 

 

A Meta 13 do PNE define a ampliação de mestres e doutores do 

corpo docente, em exercício no conjunto do sistema de educação superior, para 75%, 

sendo no mínimo 35% de doutores. 

 

A Meta 14 do PNE propõe atingir um número de 60 mil titulações 

anuais de mestre e 25 mil títulos de doutor anualmente. Em 2014 foi realizada uma 

pesquisa que apontou no município o número de 81 docentes com Ensino Superior, 41 

com Especialização e 03 docentes com título de Mestre. 

 

Temática V: Formação e Valorização dos Profissionais em Educação: 

 

Sabe-se que a valorização, formação e qualificação permanente 

dos trabalhadores em educação, é fundamental para garantir uma educação de 

qualidade. 

 

Desde a década de 1980, a temática da formação e valorização 

dos profissionais da educação esteve presente no debate das políticas educacionais e 

na legislação educacional, abrangendo três temáticas: formação inicial, formação 

continuada e condições de trabalho dos profissionais da educação. A análise do último 

Plano Nacional de Educação - PNE 2001/2010 e do novo Projeto de Lei que o Executivo 
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Federal aportou ao Congresso Nacional mostra a centralidade do tema na agendada 

política educacional. (AGUIAR, 2011, p 264) 

 

A formação inicial e continuada, a carreira e as condições de 

trabalho são aspectos importantes, em virtude dos grandes desafios que a educação 

nos propõe. O professor, assim como os demais profissionais da educação tem um 

papel fundamental na formação e escolarização das gerações. 

 

Aos profissionais da educação cabe a tarefa de atender a demanda 

social de forma integral e cidadã, fundamentada nos princípios de igualdade, justiça, 

sustentabilidade e distribuição equânime dos bens materiais e culturais. 

 

Nesse contexto, é particularmente importante reconhecer o papel 

vital dos professores, sem os quais será impossível buscar novos sentidos para a escola 

e construir pactos e alianças originais, em que esteja presente a dimensão cidadã, o 

compromisso com a cultura da paz, com a solidariedade, com o respeito às diversidade 

e com a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. (UNESCO, 2004). 

 

Hoje, para superar a situação em que se encontram os 

profissionais da educação no país, são necessárias ações assumidas por todos os entes 

federados, constando, portanto, metas alinhadas ao PNE, no Plano Estadual de 

Educação do Rio Grande do Sul - PEERS e nos planos municipais de educação dos 

municípios que compõem o Estado. Em pesquisa realizada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (2004) sobre o perfil 

dos professores no Brasil se aponta a urgência destas ações. 

 

Analisando o perfil dos professores brasileiros, fica bastante claro 

que as condições de trabalho e a situação social desses profissionais, elementos 

decisivos para se prover a educação para todos, devem ser urgentemente melhoradas 

[...] mostra a premência de se adotar medidas urgentes no sentido da reversão do 

quadro de desvalorização do professor brasileiro, sob pena de se tornarem inócuas 

ações que enxerguem o fato de se viver, hoje, um momento crucial para o caminho  que 
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se deseja para a educação do país (UNESCO, 2004, pgs. 13-14). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9394/1996, em seu artigo 61 e incisos, na redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009 

define os profissionais da educação: 

 

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

 

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de 

pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 

supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área de pedagógica ou afim. (BRASIL, 

1996) 

 

O referido artigo da LDBEN, ao definir os profissionais da educação 

traz a preocupação com as necessidades de formação desses profissionais: 

 

Parágrafo único: A formação dos profissionais da educação, de 

modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 

bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 

educação básica, terá como fundamentos: 

 

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 

competências de trabalho; 

 

II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; 

 

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 1996) 
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Já está incorporado às políticas educacionais recentes, o 

entendimento de que carreira, salário e formação, se constituem nos três pilares para a 

valorização dos profissionais em educação. 

 

Cabem às esferas públicas e às mantenedoras no setor privado as 

responsabilidades para garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de 

remuneração. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem incentivando os 

servidores de iniciação à docência aprimorando a formação para atuar no magistério de 

educação básica. Para os educadores municipais, proporciona-se a renovação 

pedagógica, através dos encontros de formação continuada. A avaliação do 

desempenho dos profissionais da educação é realizada através de uma planilha de 

produção assegurada pelo Plano de Carreira do Magistério. Também é valorizado a 

prática de ensino e estágio nos cursos de formação de nível superior, bem como, 

promove cursos de aperfeiçoamento para os profissionais da educação de outros 

segmentos que não os do magistério. 

 

Levantamento dos Profissionais da Educação Básica do município de 

Roca Sales por nível de ensino - 2014: 

 

Ensino Superior 128 

Especialização 61 

Mestrado 4 

Doutorado 0 

 

A meta Brasil pretende formar, em nível de pós graduação 50% 

dos profissionais da educação básica. Nesta dimensão, o Brasil apresenta um 

percentual de 30,2%, enquanto o Estado do RS alcança 38,1%. 

 

Roca Sales conta hoje com 160 profissionais com nível superior, 

sendo 80% com Ensino Superior, 38% com Especialização e 2,5% com Mestrado. 
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Temática VI: Financiamento da Educação: 

 

 

A gestão democrática da Educação está amparada na legislação 

educacional. O art. 206 da Constituição Federal, reiterado no art. 3° da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), menciona a "gestão, democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino" (inciso VIII 

do art. 3º da LDB). O art. 14 da LDB trata especificamente da questão, determinando 

que “os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na Educação Básica de acordo com as suas peculiaridades, conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos profissionais da Educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes". O art. 17 da LDB prevê a autonomia da escola 

para promover uma gestão participativa:" os sistemas de ensino assegurarão às 

unidades escolares públicas de Educação Básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público" 2007. 

 

 

O município de Roca Sales conta com o Conselho Alimentar 

Escolar, Conselho do FUNDEB e Conselho Municipal de Educação, como instrumentos 

de Gestão Democrática no município. A escolha de direção de escolas é através de 

indicação pelo Poder Executivo. As escolas da rede municipal contam com Círculo de 

Pais e Mestres - CPM e ainda não possuem Conselho Escolar. 

 

 

Os indicadores de matrículas da Educação Básica se apresentam 

conforme o quadro abaixo. 

 

 

Indicadores da Educação Básica - Roca Sales: 
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Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 11 1.971 96 110 

2008 12 1.876 93 110 

2009 12 1.877 80 103 

2010 11 1.989 88 104 

2011 11 1.991 97 118 

2012 11 1.987 88 118 

2013 11 1.954 145 115 

               Fonte: MEC/lnep/DEED/Censo Escolar/preparação: Todos pela Educação 
 

O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro que menos investe em 

educação no país em comparação ao que arrecada, conforme indica um levantamento 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os gaúchos aplicaram, 

na média de 2005 a 2010, o menor índice de receitas próprias no sistema de ensino. 

Enquanto o governo federal determina a aplicação de pelo menos 25% desses recursos 

para educar a população, descontados gastos com inativos, os rio-grandenses 

investiram um percentual médio de 18,79% no período. 

 

O município de Roca Sales, tem investido nos últimos 4 anos, um 

percentual de 26% na Educação, estando de acordo com o que prega a Constituição 

Federal. 

 

Conforme Almeida (2010) é necessário a reconfiguração da atual 

repartição dos recursos entre os entes federados, com um novo pacto no regime de 

colaboração,  destinando  mais  recursos  às  esferas  com   mais   responsabilidades   e 
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demandas, quais sejam, estados e municípios. “A concentração da arrecadação dos 

impostos dentro dos mecanismos tributários existentes hoje se dá da seguinte forma: 

União fica com 61 % da arrecadação, estados ficam com 24%; municípios, com 15%" 

(ALMEIDA, 2010, p. 267). 

 

 

Porém, conforme o autor, quando se considera o investimento total 

em educação feito no país, a União contribui com 20%, Estados e Distrito Federal com 

41% e Municípios com 39%. 

 

 

É necessário, portanto: a ampliação de recursos para fazer frente 

às grandes demandas que os planos de educação apresentam; o aumento dos 

investimentos, com a ampliação das vinculações constitucionais para os entes federados 

e com a garantia da destinação de recursos dos royalties do petróleo e do fundo social 

do pré-sal, prioritariamente, para o pagamento do Piso Salarial Nacional dentro do Plano 

de Carreira, já estabelecida na Lei nº 12.858/2013, que "Dispõe sobre a destinação para 

as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de 

cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da 

Constituição Federal; o rigoroso controle social do setor público e privado, com o 

fortalecimento da gestão democrática, e, no caso do setor privado, o controle das 

anuidades, a autorização de funcionamento e o estabelecimento de padrões de 

qualidade. 

 

 

Assim, o financiamento é um eixo fundamental tanto no PNE 

quanto no PME, pois é essa meta e suas decorrentes estratégias que viabilizarão a 

implementação dos planos, configurando-os como planejamentos, diferenciando-se da 

formulação de intenções sem as condições de implementação concreta. 
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METAS E ESTRATÉGIAS. 

 
 
 
Meta 1: 
 

 

Universalizar até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 

dê educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PME. 

 

 

Estratégias: 

 

 

1.1 - priorizar, a partir da aprovação deste PME, nos sistemas e 

nas redes de ensino do município o acesso à educação infantil e fomentar políticas 

públicas que garantam a estrutura necessária, seja ela física ou humana para uma 

educação infantil igualitária, em regime de colaboração, que fortaleçam a capacidade 

dos sistemas e das redes de ensino, para ampliar a oferta de atendimento educacional 

com qualidade e equidade social, racial etnicorracial e de gênero, em alinhamento que 

propõe o PNE, aumentando/ampliando a infraestrutura e os recursos humanos; 

 

1.2 - definir um plano de expansão em regime de colaboração com 

todos os entes federados e órgão afins, estratégias e ações para o progressivo 

cumprimento da meta, de forma a atingir, até 2016, o correspondente a 100% do 

percentual definido para o atendimento da faixa de 4 a 5 anos de idade, sem prejuízo da 

oferta de atendimento para a faixa de O a 3 anos de idade e, até 2024, o percentual de 

50% para o atendimento da faixa etária de O a 3 anos de idade; 

 

1.3 - elaborar e desenvolver plano de ação, em regime de 

colaboração entre órgãos públicos da educação, da saúde, da assistência social, do 

Ministério Público e das representações da sociedade civil, através de chamada pública, 

de crianças em idade correspondente à educação infantil, que não estejam matriculadas, 

preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos e 

assegurando o direito constitucional à educação escolar obrigatória, a todas as crianças 

a partir dos 4 (quatro) anos; 

 

1.4 - realizar periodicamente, em regime de colaboração sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, chamada pública anual de 

crianças na pré-escola (4 anos a 5 anos de idade); 

 

1.5 - realizar anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, a 

partir da aprovação deste Plano, censos educacionais em todos os sistemas de ensino, 

estabelecendo estratégias de levantamento de dados sobre a Educação Infantil (O a 5 

anos) para caracterizar a demanda reprimida e a necessidade por vagas; 
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1.6 - fazer cumprir, através da fiscalização e reivindicação da 

comunidade escolar, em todos os sistemas de ensino, as exigências mínimas de 

qualidade para o funcionamento adequado das instituições públicas e privadas, de forma 

a atender todas as crianças, respeitando as diversidades, assegurando o atendimento 

das características e necessidades das distintas faixas etárias e do público-alvo da 

educação especial, como recomendam as resoluções nacional e municipal; 

 

1.7 - garantir permanentemente, por meio dos órgãos 

administradores dos sistemas de ensino, infraestrutura necessária para um trabalho 

pedagógico de qualidade, desde a construção física, adequada às condições climáticas 

locais, até os espaços de recreação e ludicidade, a adequação de equipamentos nas 

escolas existentes, tecnologias, acessibilidade, assim como naquelas a serem criadas, 

de acordo com as exigências dos respectivos sistemas de ensino e garantir sua 

manutenção; 

 

1.8 - assegurar, pelos sistemas de ensino, que em um ano todas as 

instituições de educação infantil tenham formulado seus projetos político-pedagógicos e 

culturais e regimentos escolares, com a participação das comunidades envolvidas, 

adequando às normas dos respectivos sistemas de ensino; 

 

1.9 - garantir, por meio de ações da Secretaria Municipal de 

Educação, o acesso à educação infantil em tempo integral para as crianças que estão 

em creches e pré-escolas, conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, até o final do plano; 

 

1.10 - assegurar a formação mínima estabelecida em lei para todos 

os profissionais (docentes e não docentes) que atuam nas instituições de educação 

infantil, aprimorando mecanismos de acompanhamento e controle por parte dos órgãos 

administrativos e normativos dos sistemas; 

 

1.11 - incentivar a participação dos profissionais da Educação 

Infantil para a realização de formação específica a partir de diagnóstico das 

necessidades dos docentes; 

 

1.12 - assegurar e definir um plano de atendimento às crianças do 

campo de 4 a 5 anos nas escolas de ensino fundamental, de forma a atender às 

especificidades das comunidades rurais; 

 

1.13 - garantir ações que promovam o reconhecimento, a 

valorização, o respeito e a interação das crianças com histórias e culturas africanas e 

afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e discriminação; 

 

1.14 - garantir o acesso à educação infantil e qualificar a oferta do 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e 

altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação belíngue e de libras, 

disponibilizando profissionais qualificados; 
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1.15 - firmar parcerias com a Secretaria Municipal da Saúde na 

realização de consulta pública por intermédio das agentes de saúde, referente à 

demanda de gestantes que posteriormente buscarão vaga na escola; 

 

1.16 - manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas 

as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de 

escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da 

rede física de escolas de Educação Infantil; 

 

1.17 - 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 até 5 (cinco) 

anos de idade; 

 

1.18 - preservar as especificidades da Educação Infantil na 

organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de O a 5 anos 

em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação 

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de seis anos de idade no 

ensino fundamental; 

 

1.19 - 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; 

 

1.20 - definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de 

educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais; 

 

1.21 - promover a avaliação da Educação Infantil, a ser realizada 

anualmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

 

1.22 - estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 

pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de O (zero) a 5 (cinco) anos; 

 

1.23 - disciplinar, no âmbito do sistema de ensino, a organização 

flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo 

com a realidade local; 
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Meta 2: 

 

 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 

toda população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 

95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

 

Estratégias: 

 

 

2.1 - planejar ações, no primeiro ano do PME, em regime de 

colaboração, precedido de análise dos dados sobre o acesso ao Ensino Fundamental, 

visando sua universalização, no prazo de dois anos, e assegurar o direito à educação, 

matrícula e permanência dos estudantes, cumprindo o que indica a Constituição Federal 

no que se refere a obrigatoriedade da conclusão do Ensino Fundamental, em regime de 

colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de 

Educação, demandando apoio técnico e financeiro da União; 

 

2.2 - criar e assegurar, sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação, no prazo de um ano da aprovação do PME, mecanismos para o 

acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino Fundamental, com um 

profissional de apoio, fortalecendo o monitoramento do acesso, da permanência e 

avaliando o aproveitamento escolar dos estudantes, respeitando a temporalidade de 

cada sujeito e a condição da diversidade que permeia os espaços de ensino; 

 

2.3 - elaborar planejamento detalhado de ações, no primeiro ano 

do PME, pelos professores, direção e equipe pedagógica, precedido de sistematização e 

análise dos dados sobre distorção idade-escolaridade no Ensino Fundamental, 

estabelecendo metas parciais por período, para alcançar a meta estabelecida, 

demandando apoio técnico e financeiro da União; 

 

2.4 - planejar ações pelos órgãos gestores, reduzindo 

progressivamente as taxas de repetência e de evasão por meio de apoio pedagógico, 

recuperação concomitante em turno inverso em sala de apoio pedagógico com professor 

especializado para esse fim e garantir recursos materiais e humanos para uma efetiva 

aprendizagem, monitorada pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

2.5 - instituir o Conselho Escolar, sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, e constuir com ele, a avaliação institucional das 

unidades de ensino da rede municipal e monitoramento da aprendizagem dos 

estudantes, ampliando o aproveitamento dos alunos que deverão ajudar na construção 

de novos mecanismos para ampliação da qualidade, a partir de dimensões e indicadores 

que considerem as diretrizes curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos, com 

periodicidade anual, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, visando ao alcance 

da meta em cada escola; 
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2.6 - promover a aproximação entre propostas pedagógicas da 

rede municipal e estadual de ensino, a partir do desenvolvimento de políticas de 

formação docente e da análise das ações desencadeadas no conjunto das redes de 

ensino, visando ao alcance da meta; 

 

2.7 - garantir permanentemente, por parte das mantenedoras com 

apoio e em regime de colaboração com a União, recursos financeiros que possam suprir 

as necessidades pedagógicas, os recursos humanos e a manutenção dos espaços 

físicos criados a partir da universalização, visando à permanência e à aprendizagem 

efetiva de todos os educandos, assim como prever recursos financeiros para espaços 

que vierem a ser criados, contemplando a diversidade de todos os alunos. Oferecer 

móveis, instalações à faixa etária dos 6 anos, respeitando o desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor da criança, atendendo as suas necessidades físicas; 

 

2.8 - promover através de registros contínuos, a partir da 

aprovação do PME, sob responsabilidade compartilhada da Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Tutelar, tendo como instrumentos de consulta os dados obtidos 

pelas escolas, a busca ativa de crianças e adolescentes fora da Escola, fortalecendo 

parcerias com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude para diminuir os índices de evasão e abandono em todas as 

modalidades do ensino fundamental, acompanhando, fiscalizando o cumprimento da lei 

e exigindo o comprometimento familiar; 

 

2.9 - realizar, anualmente, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação e escolas municipais, mapeamento, por meio de censo educacional, das 

crianças e adolescentes que se encontram fora da escola, visando localizar a demanda 

e garantir a universalização da oferta do ensino obrigatório; 

 

2.10 - incentivar e garantir efetivamente a participação dos pais ou 

responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos, por meio do 

estreitamento das relações entre escolas e as famílias, contando com a presença da 

comunidade nas gestões escolares e prever ações no projeto político - pedagógico e 

regimento escolar das instituições de ensino; 

 

2.11 - priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo 

o ensino Fundamental, entendendo o compromisso como de todas as áreas do 

conhecimento, expressa em todas as propostas pedagógicas das escolas de ensino 

fundamental, por meio de ações de acompanhamento e assessoria das mantenedoras; 

 

2.12 - qualificar e ampliar as políticas de acessibilidade plena de 

inclusão nas escolas, promovendo adaptações físicas, de comunicação e de currículo, 

ampliando os serviços de Atendimento Educacional especializado, necessário ao acesso 

e à permanência de todos os estudantes, segundo as legislações para a educação 

especial na perspectiva da inclusão, em vigência, garantindo profissional com formação 

específica, a partir do planejamento da Secretaria de Municipal de Educação e 

fiscalização do Conselho Municipal de Educação; 
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2.13 - possibilitar aos alunos e professores a qualificação e a 

inclusão sociodigital por meio do acesso às novas tecnologias educacionais, da 

instalação e manutenção periódica de laboratório de informática, equipamentos 

multimídia, ciências, bibliotecas, videotecas, com suporte técnico permanente e 

qualificado em todas as escolas municipais, até o último ano de vigência deste PME; 

 

2.14 - ofertar o ensino fundamental, sob responsabilidade dos 

gestores das escolas, garantindo a qualidade, para atender os filhos e filhas de 

profissionais que se dedicam as atividades de caráter itinerantes; 

 

2.15 - manter o grupo de apoio eficiente para atender os alunos 

com necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem em tempo hábil, 

encaminhando para os devidos profissionais quando for o caso, sem comprometer o 

desenvolvimento integral do mesmo; 

 

2.16 - manter apoio pedagógico em todas as escolas da rede 

municipal para os alunos do Ensino Fundamental; 

 

2.17 - fomentar programas de educação de jovens e adultos para a 

população urbana e do campo, respeitando o pertencimento etnicorracial, os 

conhecimentos e valores próprios desse público, na faixa etária de 15 a 17 anos, com 

qualificação social e profissional, para jovens que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série; 

 

2.18 - promover atividades de desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 

desporto educacional e de desenvolvimento esportivo, oportunizando a prática do 

futebol, voleibol, handebol, basquete e atletismo. 

 

2.19 - assegurar a oferta do ensino fundamental para as 

populações do campo nas escolas situadas nestas localidades; 

 

2.20 - ampliar mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos alunos do ensino fundamental, como acompanhamento pedagógico, 

psicológicos e atendimento Educacional Especializado; 

 

2.21 - desenvolver 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, das 

escolas do campo; 

 

2.22 - promover a relação das escolas com instituições e 

movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para livre 

fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as 

escolas se tornem pólos de criação e difusão cultural; 
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Meta 3: 

 

 

Colaborar para universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e apoiar para elevar, 

até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

 

Estratégias: 

 

 

3.1 - fortalecer e aprimorar, por ações do município, os 

mecanismos que garantem o acesso e a frequência dos jovens à escola, através das 

redes de atendimento, conselhos tutelares, políticas de assistência e apoio aos jovens e 

suas famílias, a partir da vigência deste Plano; 

 

3.2 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

da permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda no 

Ensino Médio, por meio de ações das secretarias de educação e escolas, quanto à 

frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo da escola, em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e juventude; 

 

3.3 - promover estratégias em regime de colaboração entre Estado 

e município, através de chamada pública para a busca ativa da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com as famílias, os 

serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

 

3.4 - constituir, em regime de colaboração entre Estado e 

município, formas para disponibilizar espaços físicos à comunidade, para que ali se 

desenvolvam atividades culturais, esportivas, recreativas e de qualificação, criando uma 

cultura da participação e do cuidado solidário e com o patrimônio público; 

 

3.5 - apoiar, a partir da aprovação deste Plano, políticas e 

programas que instituam mecanismos para a redução dos índices de reprovação e de 

evasão, principalmente, nos cursos noturnos, a partir do acompanhamento individual do 

estudante com rendimento escolar defasado, pela adoção de práticas como apoio 

pedagógico, estudos de recuperação e progressão parcial de forma a reposicionar o 

aluno no ano escolar de maneira compatível com a sua idade; 

 

3.6 - apoiar, a partir da aprovação do PME, políticas de prevenção 

à evasão motivada por preconceitos ou quaisquer formas de discriminação às 

identidades étnico-raciais, à orientação sexual, à identidade de gênero, fortalecendo 

redes e ações de proteção contra formas associadas de exclusão, articulando práticas 

solidárias na resolução de conflitos; 
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3.7 - incentivar através de ações de colaboração, o atendimento do 

Ensino Médio com qualidade social para as pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, a fim de atender a demanda 

com profissionais qualificados, salas equipadas e acessibilidade; 

 

3.8 - promover eventos culturais e esportivos destinados à 

comunidade escolar. 

 

3.9 - manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do 

ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-Io 

no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

 

3.10 - estimular a participação no Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio 

e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados; 

 

3.11 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso 

e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de 

renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação 

com o coletivo; 

 

3.12 - apoiar os programas de educação e de cultura para a 

população urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora 

da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

 

3.13 - estimular a participação dos adolescentes nos cursos das 

áreas tecnológicas e científicas; 

 

3.14 - assegurar o transporte escolar aos alunos do ensino médio-

rural da escola pública, através de convênio com Estado do Rio Grande do Sul; 

 

3.15 - incentivar o aluno trabalhador, através de ações envolvendo 

Escola X Empresa X Família, para que permaneça com sucesso na Escola; 

 

3.16 - assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz 

respeito ao Projeto Pedagógico como em termos de gerência de recursos mínimos para 

a manutenção do cotidiano escolar; 

 

3.17 - apoiar medidas para ampliar a oferta diurna e manter a 

oferta noturna, suficiente para garantir o atendimento dos alunos que trabalham; 

 

3.18 - incentivar e promover através de parcerias o aprendizado 

teórico-prático de diferentes modalidades esportivas para a população de 15 ( quinze) a 

17 (dezessete) anos. 
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3.19 - assegurar a oferta, através de parcerias, de oficinas 

culturais, dentre as quais: dança, música, idiomas, artes cênicas, canto e artesanato. 

 

 

 

Meta 4: 

 

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com total garantia de 

atendimento aos serviços especializados e também qualificação dos professores a 

atendimento destas crianças. 

 

 

Estratégias: 

 

 

4.1 - contabilizar, em todas as escolas da rede municipal, para fins 

de repasse do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica), as matrículas dos estudantes da Educação Regular da Rede Pública que 

recebem atendimento educacional especializado complementar e suplementar, inclusive 

as conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade. 

 

4.2 - promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização 

do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de O (zero) a 3 

(três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, deficiências mentais, auditivas e visuais, observando o que dispõe a 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

 

4.3 - manter e ampliar a proposta de atendimento educacional 

especializado e fortalecer o diálogo com profissionais da educação e famílias destas 

crianças a fim de definir estratégias em conjunto. 

 

4.4 - implantar, ao longo deste PME, salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a educação continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado nas escolas do campo. 

 

4.5 - reequipar a sala de recursos multifuncionais com materiais de 

apoio pedagógico para estimulação dos alunos, visando ao atendimento do público-alvo 

da educação especial; 

 

4.6 - garantir acessibilidade à sala e ao banheiro de Atendimento 

Educacional Especializado; 
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4.7 - incentivar e apoiar os profissionais que atuam na educação 

especial a realizarem curso e formação continuada; 

 

4.8 - garantir o atendimento educacional especializado em salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada 

por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno. 

 

4.9 - promover, a partir da aprovação deste PME, por iniciativa da 

Secretaria de Municipal de Educação, encontros trimestrais, com o professor que atua 

na educação especial, professor do ensino regular, psicólogo, diretor e pedagoga da 

escola para obtenção de informações sobre o perfil dos estudantes que frequentam o 

atendimento educacional especializado; 

 

4.10 - estimular assessoria com instituição acadêmicas e 

integradas por profissionais das áreas da saúde, assistência social, pedagogia e 

psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da educação básica da rede 

municipal; 

 

4.11 - promover a integração entre os profissionais da educação de 

modo a ter uma visão mais completa e ampla das situações do atendimento educacional 

especializado a fim de favorecer o trabalho multidisciplinar; 

 

4.12 - manter e ampliar programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e permanência dos 

alunos com deficiência por meio da adequação 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 e 

superdotação; 

 

4.13 - garantir 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 O (zero) a 17 

(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos 

do art. 22 do Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

Sistema Braile de Leitura para cegos e surdos-cegos. 

 

4.14 - garantir um profissional especializado que possa suprir uma 

possível demanda, necessidade especial, voltada a educação bilingue; 

 

4.15 - manter e ampliar a oferta dos atendimentos de natureza 

clínico-terapêutica em parceria com a secretaria da saúde, aos alunos público alvo da 

educação especial, contemplando seu atendimento educacional; 
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4.16 - manter a oferta da educação inclusiva, vedada a exclusão do 

ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre 

ensino regular e o atendimento educacional especializado. 

 

4.17 - fortalecer o acompanhamento e 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  às  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. 

 

4.18 - fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 

vistas a promoção de ensino e da aprendizagem, bem como as condições de 

acessibilidade dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação. 

 

4.19 - incentivar os profissionais da educação a realizarem cursos 

de especialização, participação em seminários e debates sobre o tema. 

 

4.20 - apoiar as equipes dos profissionais da educação que atende 

nas escolas, a demanda dos processos de escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

 

 

Meta 5: 

 

 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental. 

 

 

Estratégias: 

 

 

5.1 - manter os processos pedagógicos de alfabetização nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola 

com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico 

específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

 

5.2 - estimular as escolas a criar os respectivos instrumentos de 

avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos 

os alunos e alunas até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental; 
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5.3 - fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

inovação das práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua efetividade; 

 

5.4 - apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações 

itinerantes; 

 

5.5 - estimular a formação continuada de professores para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras; 

 

5.6 - apoiar a alfabetização dos estudantes com deficiência, 

considerando as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

 

 

Meta 6: 

 

 

Assegurar e ampliar a educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos/as alunos/as da educação básica. 

 

 

Estratégias: 

 

 

6.1 - instituir, em regime de colaboração, programa nacional de 

construção de uma escola na sede do município com padrão arquitetônico mobiliário 

adequado para atendimento em tempo integral; 

 

6.2 - ampliar e reestruturar as escolas municipais, por meio da 

instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, sala 

multimídia, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como material didático e recursos 

humanos para a educação em tempo integral; 

 

6.3 - fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos, e equipamentos públicos como centros comunitários, 

bibliotecas, praças e parques; 

 

6.4 - fortalecer e ampliar o atendimento da educação em tempo 

integral nas escolas municipais, com base em consulta prévia e informada, 

considerando-se as peculiaridades locais; 

 

6.5 - ampliar o espaço físico para o atendimento dos alunos do 

turno integral, bem como a aquisição de mobiliários e equipamentos necessários; 
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6.6 - garantir a reorganização/adequação predial e curricular em 

todas as instituições de ensino, contemplando a acessibilidade e as dimensões 

indissociáveis do educar e cuidar, promovendo adequação que contemple a 

variabilidade didática, ludicidade, práticas esportivas e culturais, de informática e de 

meio ambiente, integradas ao projeto político pedagógico e orientadas pela função da 

escola de promoção da formação integral, sob responsabilidade das mantenedoras; 

 

6.7 - fortalecer a oferta do ensino fundamental em tempo integral, 

conforme a disponibilidade do espaço físico, por meio de orientações de estudos e 

leituras e atividades multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 

tempo de permanência dos alunos na escola, passe ser igual ou superior a 7 horas 

diárias durante todo o ano letivo, proporcionando o acesso à comunidade escolar aos 

bens culturais e, dessa forma, tornar a escola um ambiente de apreciação, estudos e 

pesquisa. 

 

 

 

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 municipais para o IDEB. 

 

 

IDED 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 5.9 6.1 6.3 6.5 

Anos finais do Ensino Fundamental 4.7 5.0 5.2 5.5 

 

 

Estratégias: 

 

 

7.1 - elaborar, até o segundo ano de vigência deste PME, 

considerando o diagnóstico realizado, plano de ação, focando o alcance da metas do 

IBEB; 

 

7.2 - elaborar um planejamento estratégico, sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Educação, redefinindo formas de colaboração na oferta do 

ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recurso financeiros 

disponíveis em cada esfera do poder Público; 
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7.3 - incentivar práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantida a diversidade de métodos e 

propostas pedagógicas; 

 

7.4 - garantir o transporte escolar gratuito e de qualidade para 

todos os estudantes que dele necessitem, visando reduzir a evasão escolar e o tempo 

médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

 

7.5 - universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o 

acesso à rede mundial de computadores em alta velocidade e elevar, até o final da 

década, a relação computador/estudante nas escolas da rede municipal de ensino 

fundamental; 

 

7.6 - garantir nos currículos escolares conteúdos e materiais 

didáticos e pedagógicos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 

implementar ações educacionais, nos termos da Resolução N° 006/10 do Conselho 

Municipal de Educação, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes 

curriculares nacionais por meio de ações colaborativas; 

 

7.7 - aprimorar currículos e propostas pedagógicas específicas, 

para educação escolar, para escolas no campo e para alunos com deficiência, sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação; 

 

7.8 - promover a articulação dos programas da área da educação 

com outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, Assistência Social, Conselho 

Tutelar, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, 

como condição de melhoria da qualidade educacional; 

 

7.9 - garantir políticas de combate à violência mediante a 

identificação e supressão de todas e quaisquer fontes diretas ou indiretas geradoras de 

racismo, discriminação, xenofobia e intolerâncias correlatas, inclusive nos currículos, 

práticas e materiais didático-pedagógicos, para a construção de cultura de paz e 

ambiente dotado de segurança para a comunidade escolar; 

 

7.10 - aprimorar a biblioteca com materiais literários, com espaço 

físico apropriado para leitura, consulta ao acervo, estudo individual e/ou em grupo e com 

pesquisa on fine; 

 

7.11 - assegurar um laboratório de informática com um monitor 

especializado para assessorar alunos e manutenção dos equipamentos; 

 

7.12 - garantir condições de acessibilidade e atendimento para 

portadores de necessidades especiais. 

 

7.13 - investir em infraestrura física nas escolas da rede municipal, 

adequando os espaços físicos (limpos arejados, climatizados e livres de ruídos) e 

tornando-os apropriados para estudo, lazer, recreação, práticas culturais e reuniões com 

a comunidade escolar; 
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7.14 - garantir uma gestão sustentável com destinação de recursos 

financeiros para as escolas municipais de ensino fundamental e de educação infantil; 

 

7. 15 - instituir a avaliação institucional na rede de ensino com o 

objetivo de verificar e replanejar a escola, a partir dos resultados obtidos; 

 

7.16 - valorizar os Profissionais da Educação com Formação, 

Remuneração, Melhoria das condições de trabalho e Carreira para qualificar a educação 

do município; 

 

7.17 - incentivar pesquisas em parceria com Instituições de Ensino 

Superior e com movimentos sociais para aperfeiçoar práticas pedagógicas nas escolas. 

 

 

 

Meta 8: 

 

 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 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% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

Estratégias: 

 

 

8.1 - promover eventos culturais e esportivos destinados aos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

8.2 - manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do 

ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como estudos de recuperação 

de forma a reposicioná-Ia no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

 

8.3 - promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 

saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

 

8.4 - fomentar programas de educação e de cultura para a 

população urbana e do campo de jovens, na faixa de 15 (quinze) a 17 ( dezessete) anos, 

e de adultos, com qualificação social para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar; 
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8.5 - redimensionar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, de 

forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades especificas dos (as) 

alunos (as) com o número máximo de 25 alunos matriculados por ciclo e criando novas 

turmas de acordo com a demanda; 

 

8.6 - oportunizar cursos de formação aos profissionais da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

Meta 9: 

 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) 

até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 

 

 

Estratégias: 

 

 

9.1 - elaborar planos de ação para prevenção à evasão; 

 

9.2 - estimular a participação dos estudantes nos cursos das 

áreas tecnológicas e científicas; 

 

9.3 - resgatar os adultos que são analfabetos funcionais e os 

que não concluíram o ensino fundamental, oferecendo programa de aceleração com 

uma aula presencial semanalmente para alunos a partir de 25 anos de idade; 

 

9.4 - realizar anualmente diagnóstico dos jovens e adultos com 

ensino fundamental incompleto, para identificar a demanda ativa por vagas na 

Educação de Jovens e Adultos; 

 

9.5 - garantir acompanhamento psicológico e pedagógico na 

Educação de Jovens e Adultos; 

 

9.6 - assegurar a proteção e segurança aos alunos, professores 

e do patrimônio, na escola que oferece a modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos. 
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Meta 10: 

 

 

Apoiar, que no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental, esteja 

integrada à educação profissional. 

 

 

Estratégias: 

 

 

10.1 - planejar ações de diversificação curricular de preparação 

para o mundo do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, adequadas às 

características dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos; 

 

10.2 - apoiar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos 

com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio de acesso à educação de jovens 

e adultos articulada à educação profissional; 

 

10.3 - estimular os estudantes da Educação de Jovens e Adultos a 

realizarem cursos profissionalizantes; 

 

 

 

Meta 11: 

 

 

Estimular através de parcerias com instituições que 

ofertam o ensino de educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta. 

 

 

Estratégias: 

 

 

11.1 - fortalecer parcerias com empresas e instituições locais para 

ampliar a oferta de vagas de estágio; 

 

11.2 - apoiar a implementação de políticas visando à superação 

das desigualdades étnico raciais e regionais no acesso e na permanência na educação 

profissional técnica de nível médio, no setor público e privado, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei, por meio de ações dos órgãos gestores 

do sistema - administrador e normativo; 

 

11.3 - dispor de espaços físicos para realizar, cursos, seminários e 

oficinas que relacionem as novas tecnologias e as novas profissões com os saberes e 

as formas de trabalhos existentes em cada comunidade, visando ao desenvolvimento de 

processos colaborativos entre conhecimento e produção; 
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11.4 - apoiar as instituições especializadas em educação 

profissional dos municípios vizinhos, articulando a oferta de formação em educação 

profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades 

empresariais e de trabalhadores. 

 

 

 

Meta 12: 

 

 

Incentivar a matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público. 

 

 

Estratégias: 

 

 

12.1 - apoiar a oferta de educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de professores para a educação básica a fim de 

atender os profissionais em áreas específicas; 

 

12.2 - informar aos estudantes sobre o Financiamento Estudantil - 

FIES, de que se trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 e do programa 

Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005; 

 

12.3 - incentivar as empresas do município para ampliar a oferta de 

estágio aos estudantes do ensino superior; 

 

12.4 - mapear a demanda de profissões, incentivado pela 

Secretaria Municipal de Educação e educandários, a fim de fortalecer as áreas 

profissionais com deficiência; 

 

12.5 - incentivar as famílias dos estudantes do Ensino Médio a 

motivarem seus filhos a cursar o ensino superior. 

 

 

 

Meta 13: 

 

 

Apoiar a qualidade da educação e na formação de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 
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Estratégias: 

 

 

13.1 - incentivar os profissionais da educação a cursarem pós - 

graduações nas diferentes modalidades, com base no Plano de Carreira do Magistério; 

 

 

 

Meta 14: 

 

 

Incentivar para que eleve gradualmente o número de 

matrículas na pós graduação stricto sensu no município, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores no âmbito nacional. 

 

 

Estratégias: 

 

 

14.1 - motivar os profissionais da educação do município a 

cursarem pós - graduação stricto sensu; 

 

14.2 - buscar informações sobre a possibilidade de intercâmbio 

nacional e internacional na pós - graduação; 

 

14.3 - valorizar o profissional com pós - graduação no plano de 

carreira; 

 

14.4 - fomentar a ideia da educação à distância - EADs. 

 

 

 

Meta 15: 

 

 

Assegurar que todos os professores e as professoras da 

educação básica da rede municipal possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam, até o final de vigência desse Plano. 

 

 

Estratégias: 

 

 

15.1 - promover e oportunizar a renovação pedagógica na área do 

saber de cada profissional da educação, dando autonomia ao profissional para que 

busque dar ênfase à capacitações dentro de sua área; 
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15.2 - realizar a avaliação dos profissionais da educação pela 

supervisão pedagógica, através da observação das práticas realizadas; 

 

15.3 - valorizar as práticas de ensino e estágio nos cursos de 

formação de nível superior; 

 

15.4 - promover e oportunizar cursos de aperfeiçoamento para os 

profissionais da educação e de outros segmentos que não os do magistério; 

 

15.5 - incentivar os servidores de iniciação à docência a aprimorar 

a formação para atuar no magistério de educação básica; 

 

15.6 - motivar a renovação pedagógica através dos encontros de 

formação continuada; 

 

15.7 - valorizar, através de incentivo nos planos de carreira, os 

professores que possuam em seu itinerário formativo a Habilitação no Curso Normal em 

nível Médio; 

 

 

 

Meta 16: 

 

 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

 

Estratégias: 

 

 

16.1 - fortalecer o acesso gratuito a internet, oferecendo 

ferramentas adequadas a uso das tecnologias atuais para aprimorar a prática 

pedagógica em sala de aula; 

 

16.2 - incentivar os profissionais a buscarem a realização de cursos 

pedagógicos suplementares; 

 

16.3 - assessorar o professor titular com um profissional habilitado 

em libras e brailes para acompanhar as crianças com esta necessidade; 

 

16.4 - manter o apoio pedagógico oferecido aos professores como 

suporte na elaboração das práticas pedagógicas diárias; 

 

16.5 - assegurar tempo específico de estudo e planejamento para 

os profissionais da educação, conforme legislação vigente; 
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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 o final do sexto ano 

de vigência deste PME. 

 

 

Estratégias: 

 

 

17.1 - adequar o Plano de Carreira do Magistério conforme 

legislação nacional atual, do sistema remuneratório dos profissionais ligados à 

Educação; 

 

17.2 - valorizar os profissionais do magistério com mestrado e 

doutorado, oportunizando a possibilidade de afastamento para que os mesmos possam 

obter sua titulação, conforme as normas previstas no Plano de Carreira do Magistério e 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município. 

 

17.3 - incentivar os servidores de iniciação à docência a aprimorar 

a formação para atuar no magistério de educação básica; 

 

17.4 - avaliar o desempenho dos profissionais da educação através 

de uma planilha de produção assegurada pelo Plano de Carreira do Magistério. 

 

 

 

Meta 18: 

 

 

Reestruturar, no prazo de um ano a partir da aprovação do 

PME, o Plano de Carreira para os profissionais da educação básica da rede 

municipal de ensino. 

 

 

Estratégias: 

 

 

18.1 - manter no plano de carreira, a garantia dos direitos 

adquiridos e previstos em lei e a ampliação da valorização da carreira do magistério, 

principalmente financeiramente, considerando a incorporação das gratificações aos 

vencimentos, com intuito de tornar a carreira do magistério mais atrativa; 

 

18.2 - assegurar no Plano de Carreira, a promoção de classe, aos 

professores da rede municipal que apresentam comprovações de certificados de cursos 

na área da educação, a cada cinco anos. 
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18.3 - assegurar ao profissional da educação, no Plano de Carreira, 

a mudança de nível correspondente as pós - graduações na área da educação; 

 

 

 

Meta 19: 

 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 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. 

 

 

Estratégias: 

 

 

19.1 - fortalecer o conselho municipal de educação, assegurando-

se condições de funcionamento autônomo e recurso humano de no mínimo 4 horas 

semanais de dedicação exclusiva de trabalho ao CME, garantindo recursos financeiros, 

espaço físico adequado, equipamentos e transporte para verificações periódicas da rede 

escolar, no prazo de dois anos após a aprovação do PME; 

 

19.2 - estimular e constituir o conselho escolar nas escolas da rede 

municipal, no prazo de dois anos após a aprovação do PME, como instrumento de 

participação, deliberação, acompanhamento conjunto do processo escolar e do 

desempenho escolar dos educandos, assim como, avaliação e ética, fiscalização na 

gestão escolar, nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, garantindo a 

atuação dos mesmos e participação da comunidade escolar; 

 

19.3 - fortalecer, estimular e promover formação continuada de 

gestores escolares professores e servidores, a fim de qualificar, bem como, dar suporte 

necessário a sua atuação na dimensão político - pedagógica, administrativa e financeira 

da instituição, com oferta continuada para garantir administrações mais eficientes; 

 

19.4 - reforçar os programas de apoio e formação aos (as) 

conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb e dos 

conselhos de alimentação escolar, garantindo espaço físico adequado, equipamentos e 

meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas 

funções; 

 

19.5 - fortalecer processos de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 
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Meta 20: 

 

 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma 

a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - 

PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 

10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

 

Estratégias: 

 

 

20.1 - garantir o financiamento da Educação Básica em todos os 

níveis, etapas e modalidades, através de parceria com todos entes federados, de modo 

a atender as demandas educacionais do Município; 

 

20.2 - aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento 

da contribuição do salário-educação; 

 

20.3 - destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados, a parcela da participação no resultado ou da 

compensação financeira pela exploração do petróleo, gás natural e outros recursos de 

modo a cumprir a Constituição Federal; 

 

20.4 - fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem 

a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados na 

Educação, ofertando a capacitação dos membros dos conselhos de acompanhamento e 

controle social do FUNDEB em regime de colaboração com o MEC, Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios e Tribunal de Contas da União; 

 

20.5 - acompanhar a implantação do CAQi (Custo Aluno Qualidade 

inicial), que estabelece o conjunto de padrões mínimos estabelecidos pela legislação 

educacional que servirá de base para o cálculo para a implementação do CAQ (Custo 

Aluno Qualidade); 

 

20.6 - implementar 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; 

 

20.7 - estabelecer as normas de cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios, em matéria educacional, com equilíbrio na 

repartição das responsabilidades e dos recursos a serem aplicados; 

 

20.8 - criar a Lei de Responsabilidade Educacional para assegurar 

o padrão de qualidade na Educação Básica na rede municipal; 
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20.9 - criar critérios para a distribuição dos recursos adicionais 

dirigidos à Educação ao longo do decênio. 
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