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2. ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, POPULACIONAIS E SOCIECONÔMICAS 
DE ITUPORANGA/SC

2.1 Histórico

Os antigos mapas da província de Santa Catarina indicavam a zona do Rio Itajaí do

Sul como um lugar desconhecido e com aldeias de índios nativos e que, na época, ainda

não tinham tido contato com a civilização. 

Em  1853,  o  governo  imperial  determinou  a  criação  da  Colônia  Militar  de  Santa

Tereza, localizada onde hoje se situa o Distrito de Catuíra, às margens do Rio Itajaí do Sul.

Nesta colônia, contratavam-se soldados e colonos, com objetivo de defenderem tropas e

viajantes, que seguiam em direção aos campos de Lages.

 Nos últimos meses do ano de 1890, o Governo Provisório da República havia feito

contratos com o Coronel Carlos Napoleão Poeta, o Coronel Gustavo Richard e o Coronel

Emílio Brum, para fundarem neste Estado, núcleos agrícolas e fixarem lugares para colonos

emigrantes. Os referidos concessionários transferiram os seus contratos para a Companhia

de Colonização  e  Indústria  de Santa  Catarina  que  tinha  à  sua frente  o  Coronel  Carlos

Napoleão Poeta, como diretor liquidante.

Essa  empresa  começou  a  intensificar  o  seu  serviço  de  colonização  em  1902,

fazendo medições de lotes e abrindo estradas em suas terras.



Em 1908, o Coronel Carlos Napoleão Poeta contratou com o Governo do Estado a

construção de uma estrada carroçável entre Barracão (atual Alfredo Wagner) e a barra do

Rio  do  Oeste  (hoje  Rio  do  Sul).  A  estrada  seguia  a  sinuosidade  do  Rio  Itajaí  Sul,

desbravando-o,  para  ali  admitir  a  localização  de  agricultores  e  fazer  as  bases  para  as

futuras povoações. 

A empreitada não foi das mais fáceis. Lutando contra muitos obstáculos, entre eles o

perigo das matas e o ataque de índios que habitavam a região, a finalidade do bandeirante

catarinense foi conseguida dentro de regular espaço de tempo.

Encorajados por esta primeira iniciativa de colonização nesta região desconhecida,

por  terra  e  rio  abaixo,  em canoas  improvisadas,  Matias  Pedro  Sens  e  Egídio  Sens  se

estabeleceram em pontos da atual Vila Nova, e João Steffens na barra do Rio Perimbó.

Estimulados por estes moradores, Matias Gil Sens, acompanhado de esposa e filhos, após

sete dias de exaustiva viagem, fixaram residência mais abaixo, em 15 de agosto de 1912,

data considerada a chegada desses primeiros colonizadores,  seguidos,  logo depois,  por

mais uma leva de colonos. 

Chegados ao local, tiveram que enfrentar logo de início, não somente os perigos da

mata e a violência dos animais selvagens, como também o ataque de índios. O desenrolar

dos dias da nova residência a família foi desbravando matas, construindo atalhos para as

roças de cultura, criando aves domésticas e animais necessários à lavoura, fazendo com

que  o  produto  conhecido  de  seu  trabalho  empolgasse  outras  famílias  a  também  fixar

moradia nessa região.

Seguiram os passos de Matias Gil Sens e seus familiares os agricultores: Adão e

Jacob  Sens  na  sede;  Fernando  Sens  e  Leopoldo  Ludwig  na  Barra  do  Rio  Gabiroba;

Guilherme  Mohr  no  Rio  Batalha  e  muitos  outros,  cada  qual  dando  sua  parcela  de

contribuição para o desenvolvimento da região. 

Dos registros existentes, em relação aos primeiros anos de colonização, consta que

"a 8 de maio de 1913, aproximadamente pelo meio-dia, descansando em seu ranchinho,

Egídio Sens, irmão de Matias Pedro Sens, foi surpreendido pelo ataque de um bando de

índios botocudos.  Fazendo uso de sua espingarda, feriu um dos atacantes na cabeça e

enquanto  os  outros  recuavam,  fugiu  para  casa  de seu  irmão Matias,  salvando-se.  Das

muitas flechas que os índios atiraram em Egídio, uma lhe acertou, atravessando o seu braço

direito. Ele mesmo a arrancou, em pedaços, do braço ferido, defendeu-se como pode. O

curativo do ferimento foi  feito pelo então capitão Rosinha (general  Vieira da Rosa),  que

casualmente estava fazendo o levantamento da estrada de rodagem da região". 

Um  dia  após  o  ataque  dos  índios  a  Egídio  Sens,  Sebastião  Antônio  Pereira

atravessou  as  matas  do  então  lugarejo  Salto  Grande,  pela  segunda  vez,  na função  de

estafeta (correio a cavalo) da nova linha postal entre Barracão e Bela Aliança (Rio do Sul),



sem encontrar sérias ameaças dos índios que povoavam estes lados, os quais após certo

tempo, perseguidos pelos colonos existentes nas redondezas do povoado, localizaram-se

em  Ibirama,  onde  o  governo  federal  lhes  reservou  área  de  terras  para  caça  (reserva

indígena).

Martinho  Bugreiro  (Martinho

Marcolino de Jesus era seu verdadeiro

nome). Natural de Angelina residia em

Taquaras,  no  caminho para  Palhoça-

Lages. Ali  os índios haviam dizimado

sua  família,  matando  esposa  e  dois

filhos.  Inconformado, ele se lançou à

caça  implacável  dos  causadores

dessa desgraça.

Pouco  se  conhece  a  respeito

do "bugreiro", os relatos retratam um caboclo simples, um homem comum. Alto, magro e de

rosto moreno. Ágil e, sobretudo, corajoso, conhecia com perfeição a mata e seus segredos.

Era fechado, falava pouco. Honesto no seu viver e de extrema seriedade. Exigia que as

índias aprisionadas, crianças ou adultas, fossem tratadas com maior respeito. Chegou ao

extremo de liquidar um de seus companheiros porque insistia  em se aproveitar  de uma

menina índia, muito bonita, capturada numa investida na região de Ituporanga. Presume-se

que tal fato tenha acontecido na localidade de Rio Batalha, onde se acha sepultado um de

seus  companheiros.  Sua  função  era  espantar,  aprisionar  e  exterminar  índios.  "Sem-

vergonhices" não eram permitidas. Seu retorno das "caçadas" era sempre aguardado com

interesse. As famílias abastadas ficavam ansiosas para adotar alguma indiazinha que fosse

capturada. 

Das muitas emboscadas que realizou, Martinho trazia sempre mulheres e crianças

indígenas, que em Blumenau eram entregues ao Juiz de Direito da Comarca, Dr. Alves de

Albuquerque Gama, que as encaminhava aos cuidados das Irmãs do Convento da Divina

Providência, e algumas confiadas a famílias abastadas da cidade, que as adotavam. Além

das presas, entregava ao magistrado não só os arcos e flechas e outros apetrechos, como

também prestava contas, devolvendo o dinheiro que sobrava, e que era repassado pelo juiz

ao convento para sustento e criação das indiazinhas. Com a pacificação dos índios e a

organização de uma aldeia  para eles  na região do Rio Plate,  Martinho,  que ficara sem

função, terminou seus dias,  na cidade de Bom Retiro. (Dados extraídos do opúsculo de

Enéas Athanázio "Martinho Bugreiro: Criminoso ou Herói”)

A primeira denominação da localidade que hoje constitui  a  cidade de Ituporanga,

nunca  usada  oficialmente,  foi  "Rio  Abaixo",  por  razão  da  primeira  picada  aberta  pelos



exploradores da região, e pelo fato de a estrada carroçável construída seguir continuamente

a margem direita do Rio Itajaí do Sul. 

Posteriormente,  devido  à  localização  onde  se  estabeleceram  os  primeiros

povoadores descendentes de imigrantes alemães, originários de São Pedro de Alcântara, no

município de São José e Santo Amaro da Imperatriz, no município de Palhoça, Ituporanga

passou a ser denominada Barra do Rio Gabiroba e Barra do Rio Perimbó.

Em 1919, quando foi criada a primeira escola, o local passou a ser chamado de Salto

Grande,  em  virtude  da  escola  e  da  existência  de  uma  bela  queda  d'água  nas  suas

proximidades.

Em  1923,  Salto  Grande  foi  elevado  a  categoria  de  vila  com  o  nome  de

Generosópolis,  dado  em  homenagem  ao  superintendente  da  época,  senhor  Generoso

Domingos de Oliveira, também presidente do Diretório do Partido Republicano Catarinense,

e cuja influência política que mantinha o fizeram merecedor dessa homenagem. No entanto,

essa denominação somente  foi  usada em carimbos dos correios  e documentos oficiais,

continuando o local a ser conhecido denominado Salto Grande pela população.

A legislação Federal relativa à duplicidade de nomes de cidades e vilas brasileiras

atingiu também o distrito de Salto Grande, que passou a chamar-se Ituporanga, que significa

"Salto Grande" na língua dos índios, nome que conserva atualmente.

Pela lei nº. 1.408 de 4 de outubro de 1922, foi criado o Município de Bom Retiro e em

seus novos limites foi incluída a localidade de Salto Grande, que pela lei nº 11, de 5 de

novembro de 1923 era elevada à categoria de Distrito, com o nome de Generosópolis.

O crescimento  do  então

distrito  de  Generosópolis  e  a

luta  de  suas  lideranças

sensibilizaram  o  Governo  do

Estado  que,  através  da  lei  nº.

247 de 30 de dezembro de 1948

elevaram  o  Distrito  à  condição

de  cidade,  sendo  criado  o

Município  de  Ituporanga,

instalado solenemente em 14 de

fevereiro de 1949, assumindo as

funções  de  Prefeito  Provisório  o  então  Tenente  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Santa

Catarina, Olivério José de Carvalho Costa, nomeado por decreto do Governo do Estado.

Em 11 de setembro de 1949, realizaram-se as eleições para prefeito e vereadores de

Ituporanga, tendo sido eleito o primeiro prefeito do município, o senhor João Carlos Thiesen,



e  eleitos  os  membros  da  Câmara  Municipal,  composta  por  sete  vereadores,  os  quais

assumiram suas funções em 24 de setembro de 1949.

2.2 Histórico da educação 

Tudo indica que parece ter sido em 1914, quando Ituporanga era ainda "Barra da

Gabiroba", quando ainda se temiam os ataques de índios Botocudos, que pela primeira vez

se  ministrou  qualquer  instrução  a

alguma criança do lugar. O padre jesuíta

Luís Steiner ministrava catequese para a

primeira Santa Comunhão, realizada em

30 de janeiro daquele ano.

Por  volta  de  1915,  levantou-se

em  Barra  da  Gabiroba,  um  pequeno

prédio,  que era utilizado para aulas às

crianças  da  comunidade  e  onde  eram

também  celebradas  as  santas  missas,

que até então vinham sendo rezadas na residência do Sr. Matias Gil Sens.

Esta foi a primeira escola de Ituporanga, construída onde hoje temos o jardim diante

da Igreja Matriz Santo Estêvão.

Em  1919,  foi  criada  pelo  município  de  Palhoça  a  primeira  escola  da  região

colonizadora com a denominação de Escola Municipal de Salto Grande, cujas aulas tiveram

início  em 17 de abril  daquele  ano,  com matrícula  de 17 alunos,  exercendo o  cargo de

professor  o  Sr.  João  Carlos  Thiesen,  primeiro  professor  nomeado  para  aquele

estabelecimento. É importante fazer referência que com a criação da nova escola, a Escola

Barra da Gabiroba passou a chamar-se Salto Grande, da existência de uma bela queda

d`água nas proximidades da sede.

Em 1924, foi criada a comunidade do Rio Batalha e, em seguida, foi organizada uma

escola, a Escola Alemã Salto Grande, da qual se tem registros fotográficos em 1927. Seu

professor foi Carlos Gassmann. Em 30 de junho de 1935, muda-se o seu nome para Escola

Evangélica Paroquial,  dirigida a partir de então pelo diácono George Kreutzberg, que ao

mesmo tempo em que dirigia a escola, fazia o papel de pastor da Paróquia. As aulas eram

ministradas em língua alemã,  e  era uma escola  direcionada para  atender  os  filhos  dos

imigrantes.

Esta primeira Escola Evangélica em Ituporanga teve, no entanto, vida curta. Com a

Segunda Guerra Mundial, ela teve de ser desativada pelo fato de a nação brasileira ter se

posicionado ao lado dos Estados Unidos na luta contra a Alemanha, país de origem dos



imigrantes.  As  autoridades  brasileiras  tentaram  erradicar  todo  e  qualquer  vestígio  que

lembrasse a terra e a cultura dos imigrantes, e com isso muitas escolas evangélicas foram

fechadas em todo o país.

Em janeiro 1933, Frei Gabriel Zimmer, 1º pároco da Paróquia Santo Estevão, assume

a educação da juventude, construiu o primeiro Grupo Escolar "Santo Antônio",  prédio de

madeira, medindo 231m². Foi sob a reconhecida experiência do senhor Augusto Kirchner, o

construtor do prédio, que em menos de cinco meses finalizaram-se as obras de construção

para que o Grupo pudesse entrar em funcionamento.

Nas vidraças das janelas, desenhos alusivos à história de "Chapeuzinho Vermelho".

Havia três grandes salas de aula, divididas por portas duplas e sanfonadas. A sala do 4º ano

ficava em nível de palco. Era só dobrar aquelas portas, e feito estava o salão de festas e

teatro.

No  dia  1  de  julho  de  1933,  começaram  as  aulas  para  um  total  de  160  alunos

matriculados.

Pelo decreto nº 384 de 26 de junho de 1933, foi concedida equiparação e no dia 29

de outubro do mesmo ano aconteceu a festa de inauguração.

Frei  Gabriel  era o diretor.  Os alunos se dirigiam às salas de aula  em fila  dupla,

marchando ao som do piano, tocado por dona Alice Maffezolli.Os alunos usavam uniformes

nas cores azul e branco.

Os primeiros anos do Grupo Escolar foram de muita harmonia, trabalho e progresso.

Também de lazer. A cavalo ou de charrete, realizaram várias excursões pelos povoados de

Rio Batalha, Rio Areias e Lageado.

Durante muitos anos, o Grupo Escolar Santo Antônio serviu a nossa cidade.

Dona  Ângela  Grams  era  a  professora  do  1º  ano,  numa  sala  a  parte.  Dona

JohannaHutmacher,  do  2º  ano.  Dona  Maria  Alice  Maffezolli,  do  3º  ano.  e  Dona  Inês

Guszewski do 4º ano.

Em 1939, durante o desfile cívico

de 7 de setembro, foi a 1ª vez que os

alunos do Grupo Escolar Santo Antônio

vestiram seus uniformes azul e branco e

representaram  o  Grupo  nas

solenidades.

A cidade cresceu ao redor Igreja

e  do  Grupo  Escolar  Santo  Antônio.  O

Grupo  Escolar  viveu  muitos  anos,

mantido  e  dirigido,  com  o  mesmo

carinho e esmero da parte dos Diretores e Professores, até que um novo e mais ampliado



estabelecimento  viesse  abrir  maiores  possibilidades  para  a  questão  do  ensino  em

Ituporanga.

Os anos foram passando, a cidade crescendo e devido a necessidade de ampliação

das  instalações  do  Grupo  Escolar  Santo  Antônio,  em  5  de  dezembro  de  1948,  era

inaugurado Grupo Escolar Mont`Alverne, criado por iniciativa do Governo do Estado, dirigido

inicialmente pelo senhor Guido Costa e posteriormente pelas irmãs franciscanas de São

José. Em substituição a "Santo Antônio", o educandário recebeu o nome da grande figura da

oratória sacra no Brasil do século XIX, Frei Francisco de Mont' Alverne.

Na  solenidade  de  inauguração  do  prédio  aconteceu  uma  grande  festa  na  nova

escola,  aconteceram  apresentações  e  demonstração  de  educação  física  para  as

autoridades e a comunidade. Foi contratado um professor de Florianópolis para ensaiar os

alunos para a festa, que fizeram belíssimas apresentações com bastões e arcos.

No primeiro  ano do Grupo Escolar  foram matriculados 452 alunos e foram seus

professores:  Waldemar  Wagner,  Clara  Nienkoetter,  Irma  Trierveiler,  NéricaSens,  Jandira

Maciel, Teresa Prim, Elza Teresa Costa, Conceição Weseli Sá, Lucy Batschauer e Ernestina

Faizer.

Nas salas de aula, havia quadro-negro de madeira, no qual os professores escreviam

com giz branco, as carteiras eram duplas, de madeira, a bancada de escrever era fixa com o

banco para sentar, e no meio da carteira encontrava-se o local para colocar o tinteiro que

abastecia as canetas.

No ano de 1961, foi criada a Escola Técnica de Comércio Santo Estevão, sendo da

rede particular, que funcionou no prédio do Grupo Escolar Mont`Alverne, no período noturno,

e este foi o primeiro curso de ensino médio de nossa cidade. A escola mudou para prédio

próprio no ano de 1978.

Outra  escola  que  também  funcionou  neste  prédio  foi  o  Colégio  Normal  Roberto

Moritz, que iniciou suas atividades no ano 1967 e mudou-se para prédio próprio em 1973.

Em 1975, com o esforço da diretora da escola Terezinha Frainer, o professor José

Fernando Sens, juntamente com outras pessoas da escola e da comunidade, foi organizada

uma comissão, que possibilitou a realização de um sonho antigo: a fanfarra "Os Cardeais".

Os  Cardeais  apresentaram-se  pela  primeira  vez  com  39  integrantes  e,  no  ano

seguinte, já contava com 51 integrantes. A partir daí, foram adquiridos novos uniformes e

mais instrumentos.

Inúmeras vezes, a fanfarra se apresentou, em acontecimentos cívicos e sociais da

Escola, do município de Ituporanga e dentro do estado de Santa Catarina. Participou de

concursos e, hoje, continua sendo orgulho para todos que passaram e que continuam na

escola. A cada ano, a fanfarra se renova, e sempre tem uma grande fila de espera de alunos

que querem participar e se apresentar pela fanfarra.



No  ano  de  1998,  a  Escola  completou  seu  cinquentenário  realizando  uma

programação especial com Festa Junina, Concurso de Redação com premiação, o desfile

de 7 de setembro foi relacionado aos 50 anos da Escola, confecção de um bolo gigante, e

desenvolvimento de várias atividades com o tema.

No dia 5 de dezembro, depois da apresentação da fanfarra "Os Cardeais" pelo centro

da  cidade,  a  comunidade  participou  de  um coquetel.  Neste  mesmo dia,  foi  exposta  ao

público uma placa luminosa alusiva aos 50 anos do educandário.

No  ano  de  2000,  por  determinação  do  Governo  Federal,  a  Escola  Básica

Mont`Alverne passou a denominar-se Escola de Ensino Fundamental Mont`Alverne.

Fonte: www.ituporanga.sc.gov.br

2.3 Características Geográficas

O Município de Ituporanga/SC, está situado no Vale do Itajaí, pertence à microrregião

do Alto Vale do Itajaí.  Possui uma extensão territorial  de 336,95km². A distância entre a

cidade de Ituporangae a capital Florianópolis é de 164 km via SC 350 e BR 282. Limita-se

com  09  municípios,  Alfredo  Wagner,  Atalanta,  Aurora,  Chapadão  do  Lageado,  Imbuia,

Petrolândia, Presidente Nereu, Agronômica e Vidal Ramos.

O clima predominante em Ituporanga é o mesotérmico úmido, com verão quente,

apresentando uma temperatura média anual de 17,58°C e o total aproximado de chuvas

anual  é  de  1.500mm.  Típico  da  região  sul,  os  invernos  são  bastante  rigorosos,  com

ocorrência de geadas e do vento minuano. 

O  principal  centro  urbano  do  Município  de  Ituporanga,  localiza-se  a

uma latitude 27º24'50"sul e a uma longitude 49º36'09"" oeste, estando a uma altitude de 369

metros. 

http://www.ituporanga.sc.gov.br/


Fonte: www.ituporanga.sc.gov.br

2.4 Aspectos Populacionais

Ituporanga, segundo dados do IBGE, possuía em 2010 uma população de 22.250

habitantes, equivalente a 0,36% da população do estado, destes 7.418residentes na zona

rural e 14.832na zona urbana; 11.095homens e 11.155 mulheres. A estimativa em 2014 era

de 23.777habitantes. A densidade demográfica é de 66,04hab/km².

A população de Ituporanga apresentou,  no ano de 2014,  crescimento de 21,98%

desde  o  Censo  Demográfico  realizado  em  2000,  uma  taxa  média  de  crescimento

populacional da ordem de 1,57% ao ano. 

2000 2010

40,3 32,9
51,1 56,6

8,6 10,5

Estrutura etária

Jovens Adultos Idosos

A estrutura etária de uma

população  habitualmente  é  dividida  em  três  faixas:  os  jovens,  que  compreendem  do

nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos em

diante.  Segundo  esta  organização,  no  município,  em  2010,  os  jovens  representavam

32,86% (7.311) da população, os adultos 56,01% (12.596) e os idosos, 10,53% (2.343).

A taxa de analfabetismo não é alta, porém preocupante, jovens e adultos de 15 anos

ou  mais  que  não  aprenderam  a  ler  nem  escrever,  representam4,6%  da  população  do

município, um total de794pessoas.

ÍNDICES 2000 2010
Índices de Longevidade (IDHM-L) 0,865 0,876
Índice de Educação (IDHM-E) 0,897 0,638

http://www.ituporanga.sc.gov.br/


Índice de Renda (IDHM-R) 0,714 0,749
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 0,825 0,748

O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH),  segundo  o  Programa  das  Nações

Unidas  para  o  Desenvolvimento

(PNUD),  é  uma  medida  resumida

do progresso em longo prazo, em

três  dimensões  básicas  do

desenvolvimento  humano:  renda,

educação  e  saúde.  O  IDHM  –

Índice  de  Desenvolvimento

Humano Municipal de Ituporanga e

de 0,748 ficando na 51º colocação

no  ranking  entre  os  municípios

catarinense.

A taxa bruta de natalidade é o número de crianças que nasce anualmente para cada

mil  habitantes,  em  uma  determinada  área.  Em  2011,  a  taxa  bruta  de  natalidade  de

Ituporanga  era  de  15,7  nascidos  por  mil  habitantes,  apresentando  um  decréscimo  de

12,51% entre 2007 e 2010. Em 2010, a taxa bruta de mortalidade infantil de Ituporanga era

de 15,2, Santa Catarina era de 11,2 e Brasil 16,,1 mortos por mil nascidos vivos.

Fonte: IBGE – Censo 2010
DATASUS

2.5 Aspectos Socioeconômicos 

O setor primário é à base da economia do município. O cultivo da cebola eleva a

município deItuporanga a ser reconhecida como a Capital Nacional da Cebola, responsável

por 12% do abastecimento nacional.  São mais de cento e dez mil toneladas anuais, em

quatro mil e seiscentos hectares plantados (2012). São 1.100 agricultores os responsáveis

por essa produção, que contam, anualmente, com a ajuda de 1.500 pessoas contratadas

para plantar, colher e beneficiar as melhores cebolas do Brasil, gerando, ainda, emprego e

renda. O Fumo, milho e feijão também têm destaque, sendo o milho, a cultura com maior

área plantada, além da criação de aves, bovinos e suínos. 

Nos últimos anos Ituporanga vem se destacando no cultivo de grãos.  São áreas

expressivas  de  milho  e  soja  cultivadas  com  tecnologia  de  ponta,  o  que  propicia  altas

produtividades. Os rendimentos do milho chegam a 12.000 kg/ha e da soja a 4.200 kg/há.



A  produção  industrial  cresceu

exponencialmente nas últimas décadas

com a implantação na cidade de novas

unidades  principalmente  indústrias  de

estruturas  de  concreto  pré-moldado  e

metálica,  alavancando  a  cadeia

produtiva  e  a  geração  de  novos

empregos. 

A indústria mais antiga é a de papel, desde os anos de 1940 produz celulose na

cidade. A indústria de móveis também está bastante presente com tradição de excelentes

marceneiros que fabricam artesanal e industrialmente móveis e esquadrias de excelência.

Outros  segmentos  industrias  também  estão  presentes  como  a  indústria  da  confecção,

ferramentas e de produtos agrícolas industrializados.

O comércio da cidade é bem variado, com destaque ao comércio de produtos para

agropecuária.  Grandes  redes  de  varejo  dividem  espaço  com  pequenas  lojas  de

eletroeletrônicos,  vestuário,  calçados,  alimentos  e  informática,  entre  outras.  O  setor  de

telefonia também tem destaque, sendo a cidade, sede de algumas das maiores revendas de

celulares da região e do estado.

Conforme  dados  obtidos  pela

Associação dos Municípios  do Alto  Vale

do Itajaí – AMAVI, o Valor Adicionado por

área em 2010 teve uma representação no

setor da agropecuária com 36%, seguida

pelo comércio com 32%, a indústria 25%

e  serviços  com  7%.  Contabilizados  os

setores  de  expressão  na  economia  do

município,  o  VA  2013  índice  2015

corresponde ao total de R$ 364.689.715,74.

O Produto Interno Bruto - PIB representa a soma (em valores monetários) de todos

os bens e serviços finais produzidos no município, durante um período determinado, sendo

um  dos  indicadores  mais  utilizados  na  macroeconomia  com  o  objetivo  de  mensurar  a

atividade econômica de uma região. A distribuição per capta a preços correntes do PIB em

2000 era de R$ 6.868,33, tendo um aumento aproximado de 250,78% no período de 12

anos,  passando  para  de  R$  17.203,81  em  2012.  O  PIB  do  município  ficou  em

389.959.010,00 em 2012.



A  Receita  Municipal  de  Ituporanga  é  formada  pelas  Arrecadações  Municipal,

Estadual  e  Federal,  sendo  evidente  a  dependência  dos  fundos  estadual  e  federal.  O

Orçamento  Púbico,  com  base  no  PPA  (2014-2017)  estima  uma  receita  de  R$

182.650.510,00,  sendo  que  para  o  setor  da  educação,  com  exclusão  dos  recursos

vinculados com base em emendas parlamentares, este valor é de R$ 70.748.141,02.

Segue junto aos anexos (I) uma previsão orçamentaria de receitas e despesas para

os próximos 10 anos no setor da educação (2015/2025), com base em cálculos realizados

pela contabilidade pública e que preveem um reajuste de 2,5% por ano.

Fonte: Setor Contabilidade Prefeitura Ituporanga
Fontes: AMAVI

www.Ituporanga.sc.gov.br
SEBRAE

FECAM

http://www.Ituporanga.sc.gov.br/


3. EDUCAÇÃO EM ITUPORANGA

3.1 Aspectos Educacionais 

A Educação Básica,  compreende a Educação Infantil,  o Ensino Fundamental  e o

Ensino Médio, conforme o Artigo 21 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional LDB

Nº9394/96. E “...  tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no

trabalho e em estudos posteriores” (Artigo 22 da LDB 9394/96).

Segundo o Artigo 11, inciso V da citada Lei cabe aos municípios: 

“Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade,  o  ensino  fundamental,  permitida  a  atuação  em
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas
plenamente as necessidades de sua área de competência e
com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição  Federal  à  manutenção  e  desenvolvimento  do
ensino.”

O município de Ituporanga conta com algumas instituições educacionais,  a Rede

Estadual é responsável por sete (07) escolas que ofertam desde os anos iniciais do ensino

fundamental  até a conclusão do ensino médio,  além da Educação de Jovens e Adultos

(EJA). A Rede Municipal conta com treze (13) Unidades  Escolares que oferecem desde a

educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Há uma (01) instituição particular

que oferta Ensino Fundamental e Ensino Médio e três (03) instituições ensino Superior.

RELAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ITUPORANGA

Unidade Educacional Endereço Nível de Ensino
C.E.I. Matilde Sens Praça Fernando Sens-Centro Creche e Pré-escola.

C.E.I. Pequeno Príncipe
Rua 15 de Novembro - Vila 
Nova

Creche e Pré-escola.

C.E.I. Dr. Mário César Sens
Rua João Kniss, nº 121-
Gabiroba

Creche

C.E.I. Cecília Köpp Thiesen
Rua Irineu Bornhausen, nº 355-
Santo Antônio

Creche

C.E.I. Luciane Haverroth
RuaLeonelThiesen, nº 251-
Centro

Creche e Pré-escola.

C.E.I. Olga Schumacher Israel Rodovia SC 427 Bela Vista Creche e Pré-escola.

C.E.I. Irma Kempner Farias
Rodovia SC 350-Cerro Negro 
-Entrada Parque da Cebola

Creche e Pré-escola.

C.E. Profª. Bernardina F. 
Matos

Rodovia SC – 427-Gabiroba
Creche- Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e 
Finais.

C.E. Olinda Israel Laurindo Estrada Geral Rio do Norte
Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais



C.E. Profº Curt Hamm Estrada Geral-Rio Batalha
Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e 
Finais.

C.E. Pedro Júlio Müller
Rua Arcendino Santos Moreira –
Nossa Senhora de Fátima

Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e 
Finais.

C.E. Bom Pastor
Rua Carlos Jensen, 60 – Jardim 
América

Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

C.E. Leandro dos Santos
Rodovia SC 350 Km 30 – Rio 
Bonito

Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

E.E.B. Aleixo Dellagiustina
Rua 24 de setembro - nº 388- 
Santo Antônio

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Ensino Médio

E.E.B. Vereador Paulo França
Cerro Negro nº 6788 – Rodovia 
SC 302 km 7

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Ensino Médio

E.E.B. Mont’ Alverne
Rua Frei Manoel Philippi nº 120 
– Centro

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais- Anos Finais 

E.E.B. Roberto Moritz Rua Lauro Mello nº 470 - Centro
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Ensino Médio

E.E.F. Prof. João Carlos 
Thiesen

Rua Almirante Tamandaré s/n – 
Vila Nova

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais- Anos Finais 

E.E.B. Presidente Tancredo 
Neves

Estrada Geral Bela Vista – Bela 
Vista

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Ensino Médio

CEJA. Educação de Jovens e 
Adultos

Av. Paraguai nº 187 – Jardim 
América

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais e Ensino Médio

Colégio Galileu Endereço
Rede Particular – Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio.

A  participação  da  sociedade  no  controle  e  desenvolvimento  das  atividades

educacionais do município está garantida deste a instituição dos conselhos. O Conselho

Municipal de Educação foi criado em 1997, através da Lei nº 1.752 de 04 de dezembro de

1997, o Conselho de Alimentação Escolar em 1995, através da Lei nº 1.603 de 21 de junho

de 1995 e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em 2007, através

da Lei nº 2.184 de 06 de setembro de 2007.

O transporte escolar é regulamentado pela Lei nº 2342 - 21 de dezembro de 2010,

sua frota  é  mantida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Ituporanga,  com auxilio  financeiro  dos

Governos Federal e Estadual.

A  efetivação  das  políticas  públicas  da  educação  no  âmbito  municipal  é  de

competência  da  Secretaria  Municipal  de  Educação, órgão  responsável  por  garantir  o

ingresso,  a  permanência  e  a  aprendizagem  dos  alunos  na  sua  formação  inicial

contemplando as dimensões históricas, sociais,  culturais,  políticas e de formação para o

trabalho e para a cidadania.



3.2 Indicadores da Educação de Ituporanga

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em

2007 com a iniciativa de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes

para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele

agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a

possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas

de qualidade educacional  para os sistemas.  O indicador  é calculado a partir  dos dados

sobre  aprovação  escolar,  obtidos  no Censo  Escolar,  e  médias  de  desempenho  nas

avaliações do Inep.

Em Ituporanga as avaliações da Prova Brasil (IDEB) foram realizadas desde 2005,

porém em algumas unidades e/ou turmas não foram aplicadas ou os resultados não foram

divulgados, em virtude de que a unidade avaliada não atendia os critérios de participação e

divulgação  determinados  pelo  INEP,  conforme  representado  nos  dados  abaixo.  Os

resultados das avaliações educacionais de Ituporanga, comparados com os resultados do

Estado de Santa Catarina e do Brasil, demonstram um esforço coletivo da escola, secretaria

e comunidade, porém é preciso buscar a melhoria da proficiência dos alunos.

Ao  observarmos  as  tabelas  abaixo,  é  imprescindível,  que  haja  um  esforço  e

fortalecimento  do  sistema  SME –  Escola  –  Classe  –  Aluno  e  Família,  da  rede  pública

municipal e estadual de ensino, em ações para que as metas do IDEB, estabelecidas pelo

Ministério da Educação para o município de Ituporanga, não sejam apenas alcançadas, mas

sim superadas. 

PROFICIENCIA 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL – REDE MUNICIPAL ANOS INICIAIS
Disciplinas 2005 2007 2009 2011 2013

Matemática 178,00 221,00 210,78 196,92 256,87
Língua Portuguesa 161,60 195,21 190,60 193,42 244,75

RESULTADOS DA PROVA BRASIL– REDE MUNICIPAL ANOS FINAIS
Disciplinas 2005 2007 2009 2011 2013

Matemática 251,00 243,13 235,82 265,67 259,15
Língua Portuguesa 236,60 230,86 225,26 244,73 260,28

RESULTADOS DA PROVA BRASIL – REDE ESTADUAL ANOS INICIAIS
Disciplinas 2005 2007 2009 2011 2013

Matemática 188,20 195,95 205,00 209,87 227,61
Língua Portuguesa 184,60 174,78 185,87 192,56 206,04



RESULTADOS DA PROVA BRASIL – REDE ESTADUAL ANOS FINAIS
Disciplinas 2005 2007 2009 2011 2013

Matemática 258,60 258,76 264,60 270,53 253,27
Língua Portuguesa 238,10 234,00 253,16 247,72 241,77

IDEB – ITUPORANGA

RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE ITUPORANGA– ANOS INICIAIS
Redes de ensino médias 2005 2007 2009 2011 2013
IDEB Esc. Municipais 4,0 5,5 5,1 4,9 6,7
IDEB Esc. Estaduais 4,2 4,6 5,1 5,4 5,8

RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE ITUPORANGA– ANOS FINAIS
Redes de ensino médias 2005 2007 2009 2011 2013
IDEB Esc. Municipais 4,3 4,1 3,7 4,8 4,4
IDEB Estaduais 4,1 4,4 4,5 5,0 4,0

BRASIL 

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL EF Anos Iniciais

Total
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0

Dependências Administrativas
Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1
Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7
Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5
Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL EF Anos Finais

Total
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5

Dependências Administrativas
Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3
Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1
Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3
Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL ENSINO MÉDIO

Total
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2

Dependências Administrativas
Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9
Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0
Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9



SANTA CATARINA

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Anos Iniciais
Santa

Catarina
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.4 4.9 5.2 5.8 6.0 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Anos Finais
Santa

Catarina
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.3 4.3 4.5 4.9 4.5 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Ensino Médio
Santa

Catarina
IDEB Observado Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3.8 4.0 4.1 4.3 4.0 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7 5.2 5.4 5.6

ITUPORANGA – REDE ESTADUAL

METAS PROJETADAS – Rede Estadual
Metas Anos Iniciais 

2015 2017 2019 2021
5,5 5,8 6,1 6,3

Metas Anos Finais
2015 2017 2019 2021
5,3 5,5 5,8 6,0

ITUPORANGA – REDE MUNICIPAL

METAS PROJETADAS – Rede Municipal
Metas Anos Iniciais

2015 2017 2019 2021
5,4 5,6 5,9 6,2

Metas Anos Finais
2015 2017 2019 2021
5,5 5,7 6,0 6,2

Fonte: INEP

Observando os conhecimentos,  competências e habilidades atingidos nas últimas

avaliações de 2005 à 2013 pelos alunos dos anos iniciais da Rede Municipal, observa-se

uma evolução constante na escala de proficiência da disciplina de Matemática (2005:178,00

– 2013: 256,87), nível de conhecimento caracterizado como Proficiente (nível 3 para nível

6). Em Língua Portuguesa também houve aumento passando do nível 3 para o nível 5, de

161,60  pontos  em  2005  para  244,75  pontos  em 2013,  aprendizado  considerado  como

proficiente.  Os  anos  finais  da  Rede  Municipal  também  demonstraram  uma  crescente

evolução desde a primeira avaliação em 2005, porém em ambas as disciplinas o nível de

conhecimento é considerado como básico.

http://ideb.inep.gov.br/resultado/


ESCALA DE PROFICIÊNCIA

Classificação Língua Portuguesa
Nível 5º Ano 9º Ano

Língua Portuguesa – 5º Ano Até o nível 1 0 – 149 pontos ————-

Insuficiente: 0 a 149 pontos Nível 1 ————- 200 – 224 pontos

Básico: 150 a 199 pontos Nível 2 150 – 174 pontos 225 – 249 pontos

Proficiente: 200 a 249 pontos Nível 3 175- 199 pontos 250 – 274 pontos

Avançado: Igual ou maior que 250
pontos

Nível 4 200 – 224 pontos 275 – 299 pontos

Nível 5 225 – 249 pontos 300 – 324 pontos

Língua Portuguesa – 9º Ano Nível 6 250 – 274 pontos 325 – 349 pontos

Insuficiente: 0 a 199 pontos Nível 7 275 – 299 pontos 350 – 374 pontos

Básico: 200 a 274 pontos Nível 8 300 – 324 pontos 375 – 400 pontos

Proficiente: 275 a 324 pontos Nível 9 325 – 350 pontos ————-

Avançado: Igual ou maior que 325
pontos Matemática

Matemática – 5º Ano Nível 5º Ano 9º Ano

Insuficiente: 0 a 174 pontos Nível 1 125 – 149 pontos 200 – 224 pontos

Básico: 175 a 224 pontos Nível 2 150 – 174 pontos 225 – 249 pontos

Proficiente: 225 a 274 pontos Nível 3 175- 199 pontos 250 – 274 pontos

Avançado: Igual ou maior que 275
pontos

Nível 4 200 – 224 pontos 275 – 299 pontos

Nível 5 225 – 249 pontos 300 – 324 pontos

Matemática – 9º Ano Nível 6 250 – 274 pontos 325 – 349 pontos

Insuficiente: 0 a 224 pontos Nível 7 275 – 299 pontos 350 – 374 pontos

Básico: 225 a 299 pontos Nível 8 300 – 324 pontos 375 – 399 pontos

Proficiente: 300 a 349 pontos Nível 9 325 – 350 pontos 400 – 425 pontos

Avançado: Igual ou maior que 350 Nível 10 ————- ————-

A Rede Estadual de Ituporanga também obteve crescimento significativo nos anos

iniciais, quando comparado os resultados entre os anos de 2005 e 2013, evoluindo o nível

de conhecimento de Básico para Proficiente. Existe uma situação preocupante que deve ser

analisada com atenção na Rede Estadual que é a redução nos níveis de proficiência dos

alunos  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental.  Nas  avaliações  de  2009  os  valores

alcançados  na  escala  de  proficiência  eram maiores  que  praticamente  todas  as  demais

avaliações realizadas posteriormente até o ano de 2013.

Identificamos com os fatos e dados expostos que o desafio para o município em

efetivar  a  aprendizagem  adequada  para  os  alunos  do  Ensino  Fundamental  é  grande,

podendo levar décadas para ser vencido.

Os cálculos das taxas de aprovação, reprovação, evasão e abandono são baseados

nas informações sobre o movimento e o desempenho dos alunos. Com base nestes dados



foi  realizado levantamento de informações,  do qual  será  possível  analisar  o rendimento

escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ituporanga, assim como o desempenho

das escolas estaduais do município, da Rede Estadual de Santa Catarina e Nacional.

Os índices de reprovação na Rede Pública de Ensino de Ituporanga apresentam

indicadores preocupantes referente ao rendimento. Nos anos iniciais do ensino fundamental

da Rede Municipal a taxa de reprovação está diminuindo consideravelmente nos últimos

anos, porém nos anos finais, há oscilação, apresentando aumento desproporcional no ano

de 2012,  com 17,3% no índice de reprovação,  ou seja,  de cada 100 alunos 17 ficaram

retidos. 

As  escolas  da  Rede  Estadual  também  apresentam  dados  preocupantes,  com

variação entre os anos analisados. A taxa de reprovação tem oscilado bruscamente de um

ano para o outro, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio,

conforme é possível analisar no quadro abaixo. 

TAXA DE REPROVAÇÃO

Em %

2010 2011 2012 2013
E.F

anos
iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

Rede
Municipal 8,8 12,6 -- 5,9 7,5 -- 4,8 17,3 -- 3,9 14,2 --

Rede
Estadual 4,2 10,3 12,3 1,9 5,5 8,6 4,2 8,8 7,8 4,5 23,0 29,7

Santa
Catarina 6,7 13,5 10 2,2 4,3 8 3,7 6,6 11 4,6 14,6 15,2

Brasil 11,9 14,4 13,5 8,1 13,4 14 7,7 12,8 13,1 6,9 12,3 12,7

Cabe ressaltar a necessidade dos principais atores da educação do município de

Ituporanga, realizando periodicamente o monitoramento, planejamento e ações como forma

de garantir a permanência/ melhoria dos resultados.

Além disso, promover ações em conjunto (SME – Escolas – Famílias) para auxiliar

os alunos com dificuldades de aprendizagem a superarem seus desafios e usar os dados

sobre  o  aprendizado  para  embasar  ações  pedagógicas;  fazer  da  escola  um  ambiente

agradável e propício ao aprendizado; ganhar o apoio de atores de fora da escola e efetivar

ações pedagógicas embasadas em evidências e dados de aprendizagem.

A taxa de distorção idade/ano na Rede Pública de Ituporanga é preocupante,  no

ensino fundamental anos iniciais nos últimos 8 anos, a média de distorção chegou a 10,1%.

Nos anos finais a média é mais preocupante ainda, chegando a 21,2% e no ensino médio

18,8%. Estes indicadores representam uma necessidade urgente de ações e programas que

visem a correção destas disparidades e traçar novas estratégias e parcerias para que este

indicador seja reduzido a índices menores. 



DISTORÇÃO IDADE/ANO

Em %

2006 2011 2012 2013
E.F

anos
iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

Rede
Municipal 7,1 25,0 -- 9,8 25,2 -- 9,1 25,4 -- 11,0 24,1 --

Rede
Estadual 11,2 18,3 16,5 14,2 20,9 18,2 9,0 15,5 21,4 9,0 15,0 19,2

Santa
Catarina 10,6 21,5 24,7 14,2 21,7 19,1 10,1 16,7 18,3 9,1 17,7 18,4

Brasil 25,1 38,7 49,5 20,1 32 36,3 23,4 14 31,1 12,6 26,2 33

O principal fator que interfere diretamente na distorção idade/ano são os índices de

reprovação, principalmente nos anos finais do ensino fundamental,  que automaticamente

refletem no ensino médio.

DISTORÇÃO IDADE-ANO NAS ESCOLAS DE ITUPORANGA
Escolas Públicas 2007 2011 2012 2013

C.E. Bom Pastor 3% 2% 2% 1%
E.E.F. MontAlverne 6% 5% 10% 5%
E.E.F. Professor Joao Carlos Thiesen 14% 13% 12% 13%
E.E.F. Presidente Tancredo Neves 8% 7% 20% 9%
C.E. Professor Curt Hamm 9% 8% 5% 6%
C.E. Pedro Julio Muller 9% 11% 4% 12%
C.E. Olinda Israel Laurindo 27% 22% 27% 11%
E.E.B. Roberto Moritz 3% 7% 15% 17%
Colégio Galileu 0% 2% 3% 0%
E.E.B. Aleixo Dellagiustina 13% 9% 15% 14%
E.E.B. Vereador Paulo Franca 16% 14% 17% 8%
C.E. Professora Bernardina Farias De Matos 19% 11% 19% 14%
C.E. Leandro Dos Santos 19% 15% 14% 14%

Apesar dos altos índices de distorção idade/ano é possível observar que o município

de Ituporanga mantém índices satisfatórios nas taxas de abandono nas escolas municipais e

estaduais  no ensino fundamental.  Já no ensino médio,  apesar dos índices ainda serem

superiores ao ensino fundamental, há redução significativa de 62,23%, comparando-se os

últimos 4 anos (2010 à 2013).

TAXA DE ABANDONO/EVASÃO ESCOLAR

Em %

2010 2011 2012 2013
E.F

anos
iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

Rede
Municipal 0,2 1,1 -- 0,2 0,4 -- 0,0 0,0 -- 0,2 1,0 --

Rede
Estadual 0,0 0,0 5,1 0,0 0,4 4,8 0,0 0,4 4,7 0,1 0,1 4,0

Santa
Catarina 0,4 1,4 8,2 0,4 2,3 9,3 0,3 2 8,2 0,2 1,6 8,6

Brasil 3,5 7,4 14,7 1,7 4,8 10,8 1,7 4,6 10,4 1,3 4 9,2



Ao analisar a taxa de distorção por ano cursado, incluindo a escola estadual, verifica-

se que na proporção que aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade/ano

cursado. Isto revela o impacto das taxas de reprovação, repetência e evasão, ao longo do

processo  de  escolarização,  bem  como  as  dificuldades  de  acesso/permanência  e

aprendizagem do aluno na escola. 

Comparando a elevada taxa de reprovação e os índices de abandono, a taxa de

aprovação não poderá apresentar bons resultados. Nos anos iniciais da Rede Pública a

média  de  aprovação  chega  a  95,1%.Nos  anos  finais  este  indicador  é  preocupante,

chegando apenas a 87,2% e no ensino médio a 80,7%.Há necessidade de realizar  um

esforço continuo para a melhoria deste indicador, sendo que a meta aceitável está acima de

98%.

TAXA DE APROVAÇÃO

Em %

2010 2011 2012 2013
E.F

anos
iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos

iniciais

E.F
anos
finais

Ensino
Médio

Rede
Municipal 91,0 86,2 -- 93,9 92,1 -- 95,2 82,7 -- 95,9 84,8 --

Rede
Estadual 95,8 89,7 82,5 98,1 94,2 86,6 95,8 90,8 87,5 95,4 76,9 66,3

Santa
Catarina 92,9 85,1 81,4 97,4 93,4 82,7 96 91,4 80,8 95,2 83,8 76,2

Brasil 84,6 78,2 71,8 90,2 81,8 75,2 90,6 82,6 76,5 91,8 83,7 78,1

Na tabela abaixo é possível verificar que existem alguns indicadores de rendimento

que inspiram maior  atenção,  principalmente  a  taxa  de reprovação.  Quando o  índice  de

abandono  ou  reprovação  está  acima  de  5%,  indicando  necessidade  de  definição  de

estratégias para conter o avanço da evasão escolar; quando está acima de 15%, indica que

é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível,  pois muitos estudantes

poderão ficar fora da escola. 

TAXA DE RENDIMENTO – EDUCAÇÃO PÚBLICA DE ITUPORANGA
Reprovação Abandono Aprovação

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Anos

Iniciais
5,9 3,2 4,3 4,1 0,1 0,1 0,0 0,1 94,1 96,7 95,7 95,8

Anos
Finais

10,4 5,7 9,9 20,7 0,2 0,4 0,3 0,2 89,4 93,9 89,7 79,0

Ensino
Médio

11,6 8,0 7,2 27,9 4,8 4,2 4,2 3,7 83,6 87,7 88,5 68,3

Com base nos dados apresentados em relação ao rendimento escolar dos alunos da

Educação Pública de Ituporanga, observa-se que em comparação com as médias Nacional

e Estadual o processo educacional está mais equilibrado e próximo ao aceitável, porém há

necessidade de fortalecer e aprimorar as funções atribuídas à escola. 



O  principal  papel  da  escola  é  promover  o  desenvolvimento  de  competências

cognitivas,  de  formação  de  hábitos  e  de  convívio  social.  Nesse  sentido  é  fundamental

implementar práticas exitosas: diagnóstico, definição de metas e de indicadores, criação de

estratégias,  capacitação  sistemática  dos  envolvidos,  monitoramento  permanente  e

avaliações sistemáticas e integração estratégica de todas as ações para que se tornem

políticas públicas para o município e garantam o sucesso na aprendizagem dos alunos.

Fontes: MEC/INEP
http://www.qedu.org.br

3.4 Educação Infantil 

A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,1990),

a Lei  de Diretrizes  e  Bases da Educação Nacional,  nº  9.394/96 com destaque para  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (DCNEI,2009),  definem  a

Educação Infantil  como primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-

escolas,  às  quais  se  caracterizam  como  espaços  institucionais  não  domésticos  que

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados

e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle

social.  É  dever  do  Estado  garantir  a  oferta  de  Educação  Infantil  pública,  gratuita  e  de

qualidade, sem requisito de seleção. 

Na  organização  político  administrativa,  estabelecida  na  Constituição  Federal  de

1988, compete aos municípios atuar e manter prioritariamente o Ensino Fundamental e a

Educação Infantil, em regime de colaboração com o Estado, o Distrito Federal e a União,

através da elaboração de políticas, implementação de ações e garantia de recursos.

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil a criança é um

sujeito  histórico  e  de  direitos  que,  nas  interações,  relações  e  práticas  cotidianas  que

vivencia,  constrói  sua  identidade  pessoal  e  coletiva,  brinca,  imagina,  fantasia,  deseja,

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a

sociedade, produzindo cultura.

Os  fatores  históricos  que  determinam a  demanda  continuam  vigentes  em nossa

sociedade,  tornando-se cada vez mais óbvios,  acrescentando-se a eles a própria oferta

como  motivadora  da  procura.  Afinal  a  existência  da  possibilidade  de  acesso  e  o

conhecimento dos benefícios da frequência a um centro de educação infantil de qualidade

induzem um número cada vez maior de famílias a demandar uma vaga para seus filhos.

http://www.qedu.org.br/
http://www.inep.gov.br/


Importante, nesse processo, é o cuidado na qualidade do atendimento, pois só esta justifica

e produz resultados positivos.

A formação dos profissionais da educação infantil merecerá  atenção especial, dada

a  relevância  de  sua  atuação  como  mediadora  no  processo  de  desenvolvimento  e

aprendizagem.  A  qualificação  específica  para  atuar  na  faixa  de  0  a  5  anos  inclui  o

conhecimento  das  bases  científicas  do  desenvolvimento  da  criança,  da  produção  de

aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática, para que se torne fonte de novos

conhecimentos  e  habilidades  na  educação  das  crianças.  Além  da  formação  acadêmica

prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho pedagógico. 

Em Ituporanga no âmbito público municipal, o segmento de Educação Infantil atende

crianças com idade  Creche de  3  meses a  3  anos completos  e  Pré-escola 4  a  5  anos

completos, em tempo parcial e integral, totalizando 13 instituições, conforme dados de 2014

do EducaCim AMAVI – Sistema de Gestão Educacional, emitido pela Secretaria Municipal

de Educação – SME. Existe uma Entidade Particular que oferta Educação Infantil.

A organização do trabalho pedagógico na escola acontece de maneira articulada

com  os  professores.  Os  planejamentos  e  ações  da  rede  municipal  acontecem  sob  a

orientação do SME, a realização e acompanhamento dos planejamentos e ações com os

professores  ficam  sob  a  responsabilidade  da  coordenação  pedagógica  do  SME.

Capacitação  em  serviço,  participação  em  cursos  de  formação  continuada  e  fóruns  de

educação infantil ocorrem periodicamente, contribuindo para a oferta de uma educação de

qualidade. O material  didático  oferecido  atende  às  necessidades  da faixa  etária,  sendo

adquirido de acordo com a solicitação dos docentes.

RELAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS – Educação Infantil 

Unidade Educacional Localização Matriculas Nível de Ensino
C.E.I. Matilde Sens Urbana 209 Creche e Pré-escola.

C.E.I. Pequeno Príncipe Urbana 145 Creche e Pré-escola.

C.E.I. Dr. Mário César Sens Urbana 82 Creche

C.E.I. Cecília Köpp Thiesen Urbana 47 Creche

C.E.I. Luciane Haverroth Urbana 282 Creche e Pré-escola.

C.E.I. Olga Schumacher Israel Urbana 55 Creche e Pré-escola.

C.E.I. Irma Kempner Farias Urbana 117 Creche e Pré-escola.
C.E. Profª Bernardina F. Matos Urbana 32 Creche e Pré-escola

C.E. Olinda Israel Laurindo Rural 15 Creche e Pré-escola

C.E. Profº Curt Hamm Rural 16 Pré-escola
C.E. Pedro Júlio Müller Urbana 94 Creche e Pré-escola

C.E. Bom Pastor Urbana 134 Creche e Pré-escola

C.E. Leandro dos Santos Rural 34 Creche e Pré-escola

Colégio Galileu Urbano 50 Pré-escola



O quadro de professores é composto por servidores efetivos com formação na área e

por professores contratados temporariamente que também possuem formação ou estão em

fase de conclusão. 

QUADRO DE FORMAÇÃO – Educação Infantil
Cargo Quantidade Formação Lato

Sensu
Formação Stricto

Sensu
Professores Efetivos 63 63 --
Professores Contratados 86 82 --
Coordenação 14 14 --

Em relação à estrutura física dos prédios existentes, todos são adaptados para o

atendimento à Educação Infantil, pois a construção dos prédios ocorreu anteriormente à Lei

que trata dos parâmetros de infraestrutura. Salienta-se que os prédios não se encontram

nos padrões de infraestrutura, necessitando de reformas. Cita-se também o aluguel de duas

salas para atendimento dos alunos de uma unidade e de um prédio (CE. Bom Pastor) para o

atendimento de outra unidade. 

Nos últimos anos o atendimento da demanda de matriculas na educação infantil

cresceu significativamente,  e atualmente há lista de espera,  existindo a necessidade de

ampliação de estrutura física. Atualmente o atendimento à demanda é realizado em espaços

adaptados  e  com suas  capacidades  de  atendimento  já  comprometidas  e  o  crescimento

populacional projetado é de mais de 15,70% para os próximos 10 anos.

A proposta pedagógica das instituições da Educação Infantil deve ter como objetivo

garantir  à  criança  acesso  e  processo  de  apropriação,  renovação  e  articulação  de

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção,

à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à

interação com outras crianças. 

Na trajetória da Educação Infantil,  avanços e conquistas aconteceram de maneira

gradativa, mas muito se tem a melhorar. Há necessidade de elaborar e implementar políticas

públicas de financiamento e gestão da educação, que garantam a este segmento ampliação

nas discussões e execução de ações que objetivem a melhoria da qualidade do ensino bem

como, a expansão do número de vagas para todas as crianças com idade creche e pré-

escola.

3.4 Ensino Fundamental 

Sabe-se que a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 208, afirma

que:



“O Ensino  Fundamental  é  obrigatório  e  gratuito  e  se  traduz
como um direito público subjetivo de cada um e como dever do
Estado e da família, abrange a população de 06 a 14 anos de
idade”. 

A Lei  nº  4.024/1961 estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória;  com o

Acordo de Punta Del Este e Santiago, de 1970, estendeu-se para seis anos o tempo do

ensino obrigatório.  A Lei 5.692/1971 determinou a extensão da obrigatoriedade para oito

anos; Já a Lei 9.394/1996 sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a

iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional

pela Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente em

06 fevereiro  de 2006,  a  Lei  nº  11.274,  instituiu  o  ensino fundamental  de nove anos de

duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade.

O Ensino Fundamental tem como objetivo primordial a formação básica do cidadão,

sendo uma das condições para que alcance “o desenvolvimento da capacidade de aprender,

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” constituindo-

se como princípios essenciais para se relacionar na sociedade. Segundo a Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional, LDB Nº 9394/96 em seu artigo 32, constituem-se também

como importantes conhecimentos a iniciação às ciências, a conscientização da necessidade

da vivência ética e da cidadania, pela compreensão da importância da participação social e

o domínio dos conhecimentos culturais, sendo estes elementos imprescindíveis nessa etapa

da educação básica.

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  expressas  na  Resolução  nº  7  de  2010  do

Conselho Nacional de Educação – CNE ressaltam que o Ensino Fundamental de 9 Anos

deve comprometer-se com educação e qualidade social igualmente entendida como direito

humano. Em seus fundamentos, as diretrizes ressaltam que: 

“§ 2º – A educação de qualidade como direito fundamental é,
antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa.
I  –  A  relevância  reporta-se  a  promoção  de  aprendizagens
significativas  do  ponto  de  vista  das  exigências  sociais  e
desenvolvimento pessoal. 
II  –  A  pertinência  refere-se  à  possibilidade  de  atender  às
necessidades e às características dos estudantes de diversos
contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e
interesses. 
III  –  A  equidade  alude  à  importância  de  tratar  de  forma
diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de
partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens
equiparáveis  assegurando  a  todos  a  igualdade  de  direito  à
educação.”

Em Ituporanga, o Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino com duração de

9 anos foi implantado de forma gradativa a partir de 2007. Atualmente está consolidado em



toda a rede de ensino, organizado, segundo a Lei Federal nº 11.274 de 06 de fevereiro de

2006, que instituiu o Ensino Fundamental de nove anos de duração, com a inclusão das

crianças de seis anos de idade.  Sendo uma das grandes responsabilidades do Sistema

Municipal de Educação (Lei nº 1.760/97 de 12 de dezembro 1997), atender os anos iniciais

do 1º ao 5º ano e anos finais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Não há retenção dos

alunos do 1º para o 2º ano, etapa primordial da alfabetização, respeitando assim o tempo e

o  jeito  de  aprender  de  cada  um  conforme  apresentado  na  Resolução  do  Sistema  de

Avaliação nº 05 /2007. 

Ressalta-se que o ingresso das crianças no Ensino Fundamental não pode constituir

uma medida meramente administrativa. É preciso atenção ao processo de desenvolvimento

e  aprendizagem  delas,  o  que  implica  conhecimento  e  respeito  às  suas  características

etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. 

Em Ituporanga, o Ensino Fundamental é ofertado em 06 escolas municipais e 06

escolas estaduais e uma (01) particular.

Fonte: Censo (2014)

UNIDADES EDUCACIONAIS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade educacional Localização Total de matriculas Responsabilidade

C.E. ProfªBernardina F. Matos Urbana 263 Municipal
C.E. Olinda Israel Laurindo Rural 44 Municipal
C.E. Profº Curt Hamm Rural                101 Municipal
C.E. Pedro Júlio Müller Urbana 134 Municipal
C.E. Bom Pastor Urbana 272 Municipal
C.E. Leandro dos Santos Rural 83 Municipal
E.E.B. Aleixo Dellagiustina Urbana 223 Estadual
E.E.B. Vereador Paulo França Urbana 379 Estadual
E.E.B. Mont’ Alverne Urbana 561 Estadual
E.E.B.Roberto Moritz Urbana 404 Estadual
E.E.F. Prof. João Carlos Thiesen Urbana 180 Estadual
E.E.B. Presidente Tancredo Neves Urbana 231 Estadual
Colégio Galileu Urbana 118 Particular 



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3485 3629 3689
3325 3316 3275 3027 3208 3147 3005 2924

Matriculas 2004 / 2014

Ensino Fundamental

As  matrículas  do

ensino fundamental da Rede Pública de Ensino de Ituporanga nos últimos 10 anos revelam

uma pequena diminuição na demanda, sendo que em 2004 eram 3.485 alunos regularmente

matriculados, e em 2014 contamos com 2.924 alunos, uma redução de 16,06%, principal

fator é a diminuição da taxa de natalidade.

Dos profissionais de educação que atuam no ensino fundamental na rede municipal

de ensino, 93,63% possuem nível superior com pós-graduação em nível de especialização.

O  município  conta  com  47,91%  de  professores  admitidos  em  caráter  temporário,  com

formação em nível superior ou com formação em curso.

QUADRO DE FORMAÇÃO – Ensino Fundamental
Cargo Quantidade Formação Lato

Sensu
Formação Stricto

Sensu
Professores Efetivos 43 42 01
Professores Contratados 38 32 --
Coordenação *29 29 --

*Profissionais que atuam na educação infantil estão inseridos nesta quantidade.

A rede municipal investe periodicamente na formação dos professores, oferecendo

condições de acesso a cursos de formação continuada e capacitação em serviço, dentro e

fora  do  município,  bem  como,  desenvolve  projetos  e  programas  que  contribuem  para

melhorar a qualidade da oferta do ensino fundamental.

A estrutura física para atendimento a clientela do ensino fundamental é adequada na

maioria  das  escolas,  mas  necessita  de  manutenção  constante,  como:  reformas  e

ampliações  dos  espaços  físicos  (refeitório  e  cozinha,  área  coberta  para  a  prática  de

educação física, salas ambiente, bibliotecas),  construção de escolas completas (inclusive

escola do campo) e adequação para atendimento de crianças portadoras de necessidades

especiais.  Além disso, são necessários investimentos para a melhoria dos equipamentos

(mobiliário adequado para a faixa etária de 6 anos, acervo bibliográfico, parques recreativos



e recursos didáticos pedagógicos) e aquisição de novos ônibus para adequação da frota do

transporte escolar, garantindo assim maior segurança e conforto aos usuários.

3.5 Ensino Médio

O Ensino Médio revela-se como direito público subjetivo e como dever do Estado na

sua oferta gratuita a todos. Os estabelecimentos escolares que ministram esta última etapa

da  Educação  Básica,  deverão  estruturar  seus  projetos  pedagógicos  tendo  em  vista  a

finalidade, exposta no artigo 35º da LDBN 9394/96, que é a seguinte:

“I  -  a  consolidação  e  o  aprofundamento  dos  conhecimentos
adquiridos  no  ensino  fundamental,  possibilitando  o
prosseguimento de estudos;
II  -  a  preparação  básica  para  o  trabalho  e  a  cidadania  do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores; 
III  -  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa  humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico; 
IV  -  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática,
no ensino de cada disciplina.”

A LDB, afirma também que sendo atendida a formação geral do educando, poderá

oferecer também, formação para o exercício de profissões técnicas. A articulação entre o

Ensino Médio e a técnica profissionalizante pode ocorrer de forma:

 Integrada – na mesma escola em que o estudante cursa o Ensino Médio,

sendo que requer uma única matrícula.
 Concomitante – pode ou não ser ministrada na mesma instituição em que o

estudante  cursa  o  Ensino  Médio,  sendo  facultativo  o  convênio  entre  as

distintas instituições.
 Subsequente  –  se  oferecida  aos  estudantes  que  já  tenham  concluído  o

Ensino Médio. 

Independente da articulação entre o Ensino Médio e o Técnico Profissionalizante, o

diploma de técnico de nível médio só será emitido ao estudante que concluir, também, o

Ensino Médio. 

As orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) estabelecem

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A publicação é composta por

três volumes: Linguagem, Código e suas Tecnologias (Volume 1),  Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias (Volume 2) e Ciência Humanas e suas tecnologias (Volume

3), todas disponíveis no site do MEC.



As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, aprovadas pela Resolução

Nº 2, de 30 de Janeiro 2012 do Conselho Nacional de Educação CNE, baseia a oferta e a

organização do Ensino Médio.

“Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e
organização, baseia-se em:

 I - formação integral do estudante; 

II  -  trabalho  e  pesquisa  como  princípios  educativos  e
pedagógicos, respectivamente; 

III  -  educação em direitos  humanos como princípio  nacional
norteador;

 IV - sustentabilidade ambiental como meta universal; 

V  -  indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social,
considerando-se  a  historicidade  dos  conhecimentos  e  dos
sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática
no processo de ensino-aprendizagem; 

VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso,
técnico-profissionais  realizada  na  perspectiva  da
interdisciplinaridade e da contextualização; 

VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade
concreta  dos sujeitos do processo educativo,  das formas de
produção,  dos  processos  de  trabalho  e  das  culturas  a  eles
subjacentes; 

VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho,
da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e
do desenvolvimento curricular. 

§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de
transformação da natureza,  como realização inerente ao ser
humano e como mediação no processo de produção da sua
existência.

§  2º  A  ciência  é  conceituada  como  o  conjunto  de
conhecimentos  sistematizados,  produzidos  socialmente  ao
longo da história, na busca da compreensão e transformação
da natureza e da sociedade. 

§  3º  A tecnologia  é  conceituada  como  a  transformação  da
ciência  em  força  produtiva  ou  mediação  do  conhecimento



científico  e  a  produção,  marcada,  desde  sua  origem,  pelas
relações sociais que a levaram a ser produzida. 

§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de
expressões materiais, símbolos, representações e significados
que correspondem a valores éticos,  políticos e estéticos que
orientam as normas de conduta de uma sociedade.”

No Brasil, o Ensino Médio tem a duração mínima de 3 anos, apenas um terço dos

jovens de 15 a 17 anos consegue chegar ao final da Educação Básica. Alguns dos alunos

nessa faixa etária estão retidos no ensino fundamental. Isso faz com que a taxa bruta de

matrícula no ensino médio seja de pouco mais de 80% enquanto no ensino fundamental a

taxa de escolaridade é superior a 95% da faixa de 6 a 14 anos. 

Em Santa  Catarina,  é  possível  observar  através  dos  relatórios  de  matriculas  do

INEP/MEC que houve no período de 2000 a 2014, expansão da matrícula no Ensino Médio.

Verificou-se que em 2000 existiam 205.543 alunos regularmente matriculados no ensino

médio e em 2014 foram 236.918.

Ituporanga  oferta  o  Ensino  Médio  em  quatro  (04)  escolas  públicas,  que  são  de

responsabilidade do Governo Estadual e uma (01) particular, que em 2014 conforme censo

escolar teve um total de 1065 alunos matriculados no ensino médio, com aulas nos períodos

diurno e noturno.

UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA ENSINO MÉDIO

Unidade educacional Localização
Total de

matriculas
Responsabilidade

E.E.B. Aleixo Dellagiustina Urbana 124
Estadual

E.E.B. Vereador Paulo França Urbana 153 Estadual

E.E.B.Roberto Moritz Urbana 619 Estadual

E.E.B. Presidente Tancredo 
Neves

Urbana 122 Estadual

Colégio Galileu Urbana 47 Particular



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

200
400
600
800

1000
1200

864 882 839 828 822 902 864 901 869
1068 1080

Matrículas 2004 / 2014

Ensino Médio

No  município  de

Ituporanga observa-se que o número geral das matrículas do ensino médio manteve-se nos

mesmos  índices,  com  pequenas  variações,  sendo  que  desde  2013  as  matriculas  vem

apresentando significativa evolução. Em 2004 existiam 864 alunos matriculados no ensino

médio e em 2014 1.080, indicando aumento de 25%. Porém ainda não se conseguiu atingir

a totalidade dos alunos que a cada ano concluem o ensino fundamental.

Inúmeras causas contribuem para que os adolescentes e jovens tenham dificuldades

em concluir o ensino médio. A própria organização da escola, as metodologias utilizadas que

dificultam o processo ensino-aprendizagem e as condições sociais e econômicas, induzem o

jovem a ingressar muito cedo no mercado de trabalho.  Aqueles alunos que conseguem

chegar ao ensino médio priorizam o trabalho, prejudicando o desempenho escolar, motivado

pelas ausências e cansaço. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de Santa Catarina, para o

ensino médio em 2013 foi de 3,6 ficando abaixo da meta estabelecida pelo MEC que é era

de 4.0. As escolas estaduais que ofertam o ensino médio em Ituporanga não tiveram seus

resultados divulgados nas últimas avaliações da Prova Brasil.

A necessidade dos jovens concluírem o ensino médio é preceito constitucional, o que

determina a sua progressiva universalização. Contudo é necessário que sua expansão se

faça com garantia de qualidade.

A criteriosa  aplicação  dos  recursos  hoje  vinculados  ao  FUNDEB,  acrescidos  de

recursos adicionais como o Salário Educação, poderá assegurar esta qualidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao definir a responsabilidade do

ensino médio para o Estado, não isenta o Poder Público Municipal da responsabilidade pela

sua oferta. Cabe às autoridades municipais, mobilizar a sociedade e Governo Estadual, para

garantir a qualidade da sua oferta e a sua universalização.

3.6 Educação de Jovens e Adultos 



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394/96,  Parágrafo 1º,

Artigo 37, afirma que os sistemas de ensino assegurarão oportunidades educacionais aos

jovens e adultos, de acordo com suas características, seus interesses, condições de vida e

de trabalho, mediante cursos e exames. Afirma ainda que deve assegurar a garantia dos

direitos à continuidade e conclusão da escolaridade básica a todas as pessoas que não

tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria, ou ainda não conseguiram

alcançar  o  nível  de  formação  acadêmica  necessário  à  melhoria  de  sua  atuação  na

sociedade, para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.

A educação é um instrumento de transformação social que possibilita às pessoas a

oportunidade  de  participar  de  maneira  autônoma  e  crítica  no  meio  em  que  vive,

transformando-o. O conhecimento acontece por duas vias: a forma escolarizada e a forma

popular,  sendo  estas  duas  ações  extremamente  importantes.  Enquanto  essa  garante  a

oportunidade  de  apropriação  de  saberes  através  do  cotidiano,  aquela  amplia  os

conhecimentos de maneira sistematizada, unindo as informações de mundo às científicas.

Vários fatores que permeiam a sociedade e em especial  aqueles relacionados a

economia  contribuem  para  o  abandono  escolar.  Segundo  o  Censo  de  2010,  existem

aproximadamente 14 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que, se autodeclaram

analfabetos com escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente. 

 Com base IBGE 2010, em Ituporanga a taxa de analfabetismo preocupa, jovens e

adultos de 15 anos ou mais que não aprenderam a ler nem escrever, representam 4,6% da

população  do  município,  o  que  significa794  pessoas.  O  maior  índice  de  analfabetos

encontra-se  na  faixa  etária  acima  dos  60  anos,  representando  42,06%  do  total  de

analfabetos do município. 

É preciso a efetivação de políticas públicas mais eficientes, tanto sobre a demanda

existente quanto sobre as futuras gerações, para minimizar essa realidade que contribui

negativamente  para  o  aumento  da  exclusão  das  pessoas  no  meio  em  que  vivem.  É

fundamental  garantir  o  acesso e a permanência a todas as crianças e adolescentes na

escola, na idade obrigatória, até a conclusão da Educação Básica.

Com o objetivo de erradicar o analfabetismo, o município atua em parceria com os

demais  entes  federados,  na busca ativa  de analfabetos  para  participarem do Programa

Brasil  Alfabetizado.  No  ano  de  2014  foram  atendidos  28  adultos  no  programa  de

alfabetização.

Atualmente o Ensino da Educação de Jovens e Adultos no município de Ituporanga é

realizado em parceria com o Governo Estadual, onde o município oferta o transporte escolar

e  local  para  a  realização  das  aulas  e  a  Secretaria  do  Estado  de  Educação  com  os

professores e material didático, sendo ofertada matriculas para o ensino fundamental anos

iniciais e finais e ensino médio. 



UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA EJA

Unidade educacional Localização
Total de

matriculas
Responsabilidade

CEJA – Centro de Educação de 
Jovens e Adultos

Urbana 341 Estadual e Municipal

Ao analisar  os  últimos 5  (cinco)  anos  de  matriculas  da EJA observa-se grandes

oscilações, com uma redução brusca em um curto espaço de tempo e uma retomada de

atendimento,  conforme  é

possível  avaliar  no  gráfico  ao

lado.

A inserção dos jovens e

adultos na escola ainda que em

idade  defasada  é  fundamental

para  garantir  o  direito  de

aprender,  o  que  envolve  a

necessidade de incorporar na escola ações e estratégias que possibilitem a estes o desejo

de continuar sua vida escolar. É imprescindível despertar no grupo que compõe essa faixa

etária, o desejo pelos estudos, em face da evolução rápida dos conhecimentos em todos os

campos, bem como das transformações que vem atravessando o sistema educacional e

também  o  mundo  do  trabalho,  que  implicam  na  adoção  de  novos  padrões  e  novos

comportamentos.

Para  garantir  um  maior  acesso  a  educação  de  jovens  e  adultos  e  erradicar  o

analfabetismo faz-se necessário um pacto social onde todos os segmentos responsáveis

pela condução dos destinos de Ituporanga, juntamente com os Governos Estadual e Federal

sejam  parceiros,  assegurando  no  decênio  oportunidades  de  atendimento  a  demanda

existente.

3.7 Educação Integral

A escola de tempo integral constitui-se em uma proposta de organização escolar que

visa  atender  maiores  resultados  às  necessidades  dos  alunos  filhos  das  classes

trabalhadoras,  pois  objetiva  que  estes  permaneçam na  escola  durante  o  dia  todo,  que

tenham acesso aos conhecimentos escolares, como também o atendimento em atividades

diversificadas. 



Com base no Art. 02º do Decreto Presidencial nº 7083 de 27 de janeiro de 2010, que

dispõem sobre o Programa Mais Educação, são considerados como princípios da educação

integral:

Art. 2o  São  princípios  da  educação  integral,  no  âmbito  do
Programa Mais Educação:
I - a  articulação  das  disciplinas  curriculares  com  diferentes
campos de conhecimento e práticas socioculturais citadas no §
2o do art. 1o;
II - a  constituição  de  territórios  educativos  para  o
desenvolvimento de atividades de educação integral, por meio
da  integração  dos  espaços  escolares  com  equipamentos
públicos  como  centros  comunitários,  bibliotecas  públicas,
praças, parques, museus e cinemas;
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em
interlocução com as comunidades escolares;
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de
tempo  integral  como  inspiradoras  da  educação  integral  na
contemporaneidade;
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis
com  a  readequação  dos  prédios  escolares,  incluindo  a
acessibilidade,  e  à  gestão,  à  formação  de  professores  e  à
inserção  das  temáticas  de  sustentabilidade  ambiental  nos
currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos;
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada
na  diversidade,  na  promoção  da  equidade  étnico-racial,
religiosa,  cultural,  territorial,  geracional,  de  gênero,  de
orientação sexual,  de opção política e de nacionalidade, por
meio  da  inserção  da  temática  dos  direitos  humanos  na
formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento
de materiais didáticos; e
VII - a  articulação  entre  sistemas de ensino,  universidades e
escolas  para  assegurar  a  produção  de  conhecimento,  a
sustentação  teórico-metodológica  e  a  formação  inicial  e
continuada dos profissionais no campo da educação integral. 

As maiores dificuldades em iniciar o atendimento a Educação em tempo integral de

forma  integrada  é  a  deficiência  em  infraestrutura,  a  maioria  das  unidades  só  tem  a

capacidade para atender as turmas regulares), a cultura local, aspectos geográficos, corpo

técnico, logística de atendimento, transporte escolar e o baixo poder econômico disposto

para investimento na educação no orçamento municipal.

Para  maior  êxito  no  atendimento  da  Educação  Integral  é  preciso  estabelecer

parcerias com o governo federal e estadual, a fim de ampliar os investimentos em espaços

físicos próprios com o objetivo de promover maior interação com a comunidade no entorno

da  escola  e  com  outros  segmentos  sociais,  além  de  profissionais  da  educação  no

desenvolvimento das ações pedagógicas necessárias. 



3.8 Educação Especial 

A Educação  Especial  insere-se  na  Educação  Básica,  abrangendo  a  Educação

Infantil,  o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, sendo oferecida preferencialmente, no

sistema  regular  de  ensino  para  educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação.  Entende-se  por  deficiência  e

transtornos globais do desenvolvimento, aqueles relacionados às diferenças individuais dos

educandos que requer uma dinâmica própria na relação ensinar-aprender. Essa modalidade

da  educação  escolar  encontra-se  fundamentada  na  concepção  dos  direitos  humanos  e

pautada pelos princípios éticos, políticos, estéticos e da equidade, de modo a assegurar o

respeito da dignidade humana, a igualdade de oportunidades, a valorização das diferenças

e o exercício da cidadania.

Neste contexto, o processo de inclusão vem sendo amplamente difundido e propõe

que os alunos com necessidades educacionais especiais sejam incluídos na rede regular de

ensino em todos os seus níveis, como é assegurado por Leis como: Constituição Federal de

88, Declaração de Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Estatuto da Criança e do

Adolescente – ECA e a Lei 10.436/02.

A inclusão como consequência de um ensino de qualidade para todos, necessita de

mudanças em todo o contexto escolar, desde o espaço físico até os recursos humanos, pois

a inclusão exige que a escola se prepare para receber a todos os alunos e não apenas os

receba sem reconhecer e atender ás suas especificidades. 

Neste contexto, o município de Ituporanga, com base na Resolução da Educação

Especial nº 01 de 19 de outubro de 2011, naLDB-Lei de Diretrizes e Bases, artigo 59, que

considera a Educação Especial como “modalidade de Educação Escolar” e assegura “aos

educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos

e organização específicos para atender as suas necessidades...”, atendeu nos últimos anos

diversos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  (transtornos  e  deficiências),

sendo a maioria em salas regulares com acompanhamento quando necessário de Segundo

Professor e crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, quando necessário, recebem atendimento

especializado junto a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

A oferta de Atendimento Educacional Especializado no município de Ituporanga na

Rede  Municipal  é  realizado  através  de  uma  Sala  Multifuncional  (AEE)  Atendimento

Educacional Especializado, que atende todas as deficiências. Na Rede Estadual é composto

por duas salas de (SAEDEs) Serviço de Atendimento Educacional Especializado, as Salas

Multifuncionais, Uma sala atende a modalidade, Deficientes visuais, (cegos) e baixa visão; e

Deficientes Auditivos e surdos. E a outra sala atende a modalidade, Transtornos de Déficit

de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Deficientes



Intelectuais, e síndromes. Tanto na Rede Municipal quanto na Rede Estadual, o trabalho é

realizado no contraturno do Ensino Regular e é dividido por horários de atendimento de no

mínimo 90 minutos duas vezes por semana para cada aluno,  sendo que os alunos são

agrupados de acordo com as deficiências ou transtornos e idades.

As atividades realizadas com cada tipo de deficiência ou transtorno são planejadas

de acordo com as especificidades de cada caso. Para os alunos Deficientes visuais, as

atividades vão desde estimulação visual  do pouco resíduo visual  que a criança possui,

passando pela estimulação essencial, visando a aprendizagem da leitura e escrita Braille,

com um trabalho voltado para a estimulação da percepção tátil, orientação e mobilidade e

treino das AVDs e a formação dos conceitos, fazendo descrições minuciosas de tudo o que

há em sua volta, priorizando o desenvolvimento do indivíduo no todo. Para os alunos surdos

é trabalhado a  Língua Brasileira  de Sinais  (LIBRAS),  sua primeira  língua,  priorizando a

alfabetização  e  a  escrita  em  português  a  segunda  língua,  formando  conceitos  com

explicações detalhadas de tudo o  que é ensinado.  Para os alunos com Transtornos de

Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade,  Transtorno  do  Espectro  do  Autismo  e  Deficiência

Intelectual  é  trabalhado  atividades  que  exijam  concentração,  atenção,  memória  visual,

autoestima  autoconfiança  e  autodeterminação  estimulando-os  a  desenvolver  suas

habilidades  para  que  posteriormente  possam construir  sua  própria  identidade  pessoal  e

social,  desenvolvendo-se  independentemente,  respeitando  as limitações  de  cada  um.  O

trabalho  é  diferenciado  do  Ensino  regular  utilizando-se  de  recursos  pedagógicos  e

tecnológicos que permeiem um trabalho em que o maior beneficiado é o aluno.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Unidade educacional Localização Atendimentos Responsabilidade

APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais

Urbana 70
Convênio Público

Privado
C.E. Roberto Moritz Urbana 18 Estadual 
CE.Mont’ Alverne Urbana 16 Estadual
CE. Pedro Julio Muller Urbana 18 Municipal 

Em  2014  a  rede  municipal  de  ensino  de  Ituporanga,  atendeu  17  alunos  com

necessidades especiais, além de oferecer acompanhamento individual, no horário escolar,

com o auxílio do segundo professor no intuito de diminuir e/ou eliminar as barreiras entre o

sistema de ensino e as particularidades do aluno com deficiência, também existe a parceria

com outros profissionais.

Apesar de todo o investimento, o déficit ainda é muito grande e constitui um desafio

imenso para os sistemas de ensino, pois diversas ações devem estar articuladas entre os



órgãos governamentais e não-governamentais para atender a crescente demanda dessa

categoria da população.

A Educação tem hoje, portanto um grande desafio: definir ações práticas e viáveis,

que tenham como fundamento uma política específica, em âmbito municipal orientada para

a  inclusão  dos  serviços  de  educação  Especial  na  educação  regular.  Operacionalizar  a

inclusão  escolar,  de  que  todos  os  alunos,  independente  de  classe,  raça,  gênero,

características individuais ou necessidades educacionais especiais, possam aprender juntos

em  uma  escola  de  qualidade,  numa  clara  demonstração  de  respeito  à  diferença  e

compromisso com a promoção dos direitos humanos.

Com base no exposto, a Secretaria Municipal de Educação, conclama a comunidade

ituporanguense a buscar alternativas de melhoria na vida das crianças, adolescentes, jovens

e adultos, portadores de necessidades especiais, por meio de ações no sentido de fortalecer

aquilo  que  já  ofertamos,  através  da  implantação  de  Salas  de  Recursos  Multifuncionais,

formação continuada e oferta de atendimento multiprofissional.

3.9 Educação do Campo 

O  Setor  primário  é  responsável  por  mais  de  36%  do  Valor  Adicionado  (VA)  do

município de Ituporanga, o que influencia não só diretamente na economia do município,

mas também na cultura e no cotidiano dos munícipes. Por este motivo reconhecemos o

modo próprio de vida social e o de utilização do espaço do campo como fundamentais para

garantir as comunidades rurais à preservação da sua diversidade, e também respeitando a

constituição de sua identidade de população rural e de sua inserção cidadã na definição dos

rumos da sociedade brasileira,  e tendo em vista o disposto na Lei  nº.  9.394,  de 20 de

dezembro de 1996 -LDB,  na Lei  nº.  9.424,  de 24 de dezembro de 1996 e  no Parecer

CNE/CEB 36/2001,  que  constituem um conjunto  de  princípios  e  de  procedimentos  que

visam adequar o projeto institucional das escolas do campo.

A educação no campo está ligada diretamente na realidade educacional do nosso

município, sendo que existem 03 unidades educacionais inseridas na zona rural.

ESCOLAS LOCALIZADAS NO CAMPO – ZONA RURAL

Unidade educacional
Total de

matriculas
Faixa atendimento

CE. Olinda Israel Laurindo 59
Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

CE. Profº Curt Hamm 117
Pré-escola – Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais.



CE Leandro dos Santos 117
Creche - Pré-escola – Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

Considerando  que  é  de  responsabilidade  dos  respectivos  sistemas  de  ensino,

através de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento

escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando,

nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de

igualdade, articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a respectiva etapa da Educação Básica.

3.10 EnsinoSuperior

O ensino superior é um direito constitucional igualitário que precisa ser desenvolvido

e materializado, superando limites históricos e políticos em todos os aspectos. No Brasil

pode-se afirmar que esse direito ainda é bastante reduzido e não corresponde às demandas

necessárias, principalmente na população de 18 a 24 anos. 

De acordo com dados do INEP-2013, apenas 30,5% desse grupo de 18 a 24 anos

matriculam-se no ensino superior,  porém apenas 17,3% finalizam a graduação, surgindo

então alguns desafios para a nação, em especial o da ampliação de vagas. 

De acordo com o Art. 45ºda LDB, Lei nº 9394/96: 

“A educação superior será ministrada em instituições de ensino
superior,  públicas  ou  privadas,  com  variados  graus  de
abrangência  ou especialização”,  tendo por finalidade garantir
os  seguintes  direitos:  o  estímulo  à  criação  cultural,  o
desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento
reflexivo; a formação de diplomados nas diferentes áreas do
conhecimento,  colaborando  na  sua  formação  contínua;  o
incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; a
promoção  e  a  divulgação  de  conhecimentos  culturais,
científicos  e  técnicos;  o  estímulo  ao  conhecimento  dos
problemas do mundo presente,  em particular  os nacionais  e
regionais;  a  prestação  de  serviços  especializados  à
comunidade e o estabelecimento com esta de uma relação de
reciprocidade”.

Além disso, no artigo 44, a referida lei descreve que a educação superior deverá

abranger cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, programas

de extensão e pesquisa.  Entretanto,  é necessário registrar  que essa abrangência não é

obrigatória, nem está presente em todas as instituições de ensino superior. 

Diante  da finalidade supracitada,  a  perspectiva  da Rede Municipal  de Ensino ao

apresentar à comunidade o seu PME, reafirma seu compromisso moral e ético que permeia



a concepção  de  educação  superior  como importante  função  social,  contribuindo  para  a

promoção das transformações necessárias, para o fortalecimento dos valores humanitários

e para a formação profissional. 

No  Município  de  Ituporanga  existem  três  instituições  de  ensino  superior,  a

UNIASSELVI  e a CESUMAR e UNIDAVI que oferecem cursos presenciais  e a distância

EAD.

O Poder Executivo por meio da Secretaria de Educação oferece transporte gratuito

para os acadêmicos das mais diversas instituições de ensino superior (UNIDAVI – IFC –

SENAI – SENAC) localizadas na cidade de Rio do Sul.

A oferta de ensino superior, no município e/ou na região, deve ter como intuito evitar

o êxodo de estudantes do município, hoje extremamente úteis para o desenvolvimento das

cidades.

3.11 Educação Profissional

A Educação Profissional, sob o ponto de vista operacional, é estruturada nos níveis:

básico - independente do nível de escolarização do aluno, técnico - complementar ao Ensino

Médio  e  tecnológico -  superior  de  graduação  ou  de  pós-graduação.  Prevê-se,  ainda,  a

integração de dois tipos de formação: a formal, adquirida em instituições especializadas, e a

não-formal,  adquirida por meios diversos, inclusive no trabalho. Estabelece para isso um

sistema flexível de reconhecimento de créditos obtidos em qualquer uma das modalidades e

certifica  competências  adquiridas  por  meio  não-formal  de  Educação  Profissional

compartilhada entre o setor educacional, o Ministério do Trabalho, Secretarias do Trabalho,

Serviços Sociais do Comércio, da Agricultura e da Indústria e os Sistemas Nacionais de

Aprendizagem. 

A política de Educação Profissional é, portanto, tarefa que exige o comprometimento

de múltiplas instâncias do Poder Público e da Sociedade Civil. A Constituição Brasileira e a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 9.394/96), em sintonia com

essas  preocupações,  situam  a  Educação  Profissional  na  confluência  de  dois  direitos

fundamentais do cidadão: direito à educação e ao trabalho.

A  regulamentação  da  educação  profissional  pelo  Decreto  2.208/97  procurou

diversificar e ampliar sua oferta. Nesse Decreto, foram definidos os objetivos que buscam

qualificar,  especializar,  aperfeiçoar  e atualizar  o profissional  nos níveis  básico,  técnico e

tecnológico. O Conselho Nacional de Educação normatizou pelo Parecer CNE/CEB 16/99,

Resolução CNE/CEB 04/99, Parecer CNE/CP 29/02, diretrizes nacionais para a educação

profissional de nível técnico. Criou a possibilidade para que, a partir de 2005, os estudantes



brasileiros  possam  cursar  disciplinas  do  ensino  médio  junto  com  disciplinas  do  ensino

técnico. Essa medida é facultativa e de livre escolha dos Estados.

Em  Ituporanga,  entidade  como  o  SENAI  e  SENAC  oferecem  cursos

profissionalizantes  em  nível  médio  e  técnico  para  alunos  de  toda  a  região,  através  de

parcerias com empresas e com o Governo Federal, a exemplo do PRONATEC.

A  Empresa  Click  Soluções  Inteligentes,  atualmente  conta  com  200  alunos

matriculados  em  cursos  profissionalizantes  em  várias  áreas  –  Autocard,  Design  de

Interiores,  Fotografia,  Gerenciamento  e  Secretariado,  Informática  Básica,  Informática

Avançada, Língua Brasileira de Sinais, Montagem e Manutenção de Computadores e Web

Design. 

3.12 Gestão Democrática

A Constituição Federal de 1988 declara que o Brasil é um Estado Democrático de

Direito  que  tem  dentre  seus  fundamentos  a  cidadania  (art.1°,  II).  Em  seu  artigo  206,

respalda o princípio da gestão democrática como norteador da educação pública. Tendo em

vista  esta  determinação  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  Nº

9394/96), no seu artigo 3º, no inciso VIII, determina: “gestão democrática do ensino público

na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. Ainda no seu artigo 14, dois

princípios importantes que não podem ser refutados nas normas estaduais e municipais que

tratam da gestão: “I – participação de profissionais da educação na elaboração do projeto da

escola;  II  –  participação  das  comunidades  escolar  e  local  e  conselhos  escolares  ou

equivalentes.”

O Compromisso Todos pela Educação (Brasil, 2012), decreto que faz parte do Plano

de Desenvolvimento da Educação (PDE),  lançado em 24 de abril  do ano de 2007 pelo

Ministério da Educação (MEC), transformou vários temas em pautas prioritárias. Entre as

vinte e oito diretrizes a serem cumpridas por todos os estados e municípios, estão os artigos

“zelar  pela  transparência  da  gestão  pública  na  área  da  educação,  garantindo  o

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social” e “promover

a gestão participativa na rede de ensino”. 

A busca  efetiva  pela  melhoria  da qualidade educacional  são  promessas  de uma

gestão competente baseada na concepção democrático-participativa.

Mediante ao exposto, a SME orienta todas as escolas a incluírem em seus Projetos

Político Pedagógico – PPP, a ativa participação democrática nos interesses da escola e da

comunidade. Há também a participação das Associações de Pais e Professores – APPs,



que cuidam da vida financeira da escola,  no que diz  respeito aos recursos do PDDE e

atividades festivas que acontecem a comercialização de produtos ou serviços.

Atualmente só duas escolas da rede municipal têm Conselhos Escolares instituídos,

há necessidade de tornar esta ação uma pratica efetiva em todas as unidades. 

A preocupação e o comprometimento da SME de Ituporanga na construção do Plano

Municipal de Educação (PME), 2015 a 2025, como um dos instrumentos que planeja ações

para melhoria da educação, se configura como atitude no campo da gestão democrática e

na direção da universalização de todos os segmentos de ensino,  inclusive  aqueles que

ainda estão desprovidos de acesso. 

3.13 Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

As  metas  estabelecidas  neste  Plano  Municipal  de  Educação,  somente  serão

alcançadas  se  houver  uma  efetiva  valorização  e  melhoria  na  formação  inicial  dos

profissionais de educação. Uma política de valorização do magistério que inclua a formação

profissional  inicial,  condições  de  trabalho,  formação  continuada,  salário  e  carreira,  são

condições indispensáveis para que os profissionais de educação exerçam suas atividades

com dignidade e entusiasmo.

A formação do educador é fundamental para garantir o direito aos professores de

aprender a ensinar, o que envolve a necessidade de incorporar a formação continuada no

exercício regular da profissão docente. É imprescindível continuar a formação, até mesmo

após concluir o curso superior, em face da evolução rápida dos conhecimentos em todos os

campos,  bem  como  das  transformações  por  que  vem  atravessando  o  próprio  sistema

educacional, que implicam na adoção de novos padrões e novos comportamentos. 

A formação continuada do professor é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB Nº9394/96. Os profissionais têm os seus direitos garantidos para

um  aperfeiçoamento  educacional,  os  períodos  reservados  a  estudos,  planejamento  e

avaliação. 

A LDB Nº9394/96,  também destaca  como princípios  metodológicos  que  se farão

presentes  nos  currículos  de  formação  inicial  e  consequentemente  nos  de  formação

continuada:

“Art.  61.  Consideram-se  profissionais  da  educação  escolar
básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido
formados em cursos reconhecidos, são: 
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 pedagógica ou afim. 
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.”

Os princípios orientadores da Valorização dos Profissionais da Educação, também

estão descritos no Artigo 67 da LDB Nº9394/96:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais  da  educação,  assegurando-lhes,  inclusive  nos
termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério
público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos; 
II  -  aperfeiçoamento  profissional  continuado,  inclusive  com
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e
na avaliação do desempenho; 
V -  período  reservado a estudos,  planejamento e  avaliação,
incluído na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho.”

Muitos esforços e ações, ao longo desses anos foram realizadas a favor da garantia

de  formação  continuada  e  valorização  profissional,  dentre  elas,  algumas  de  destaque:

Programa  de  Formação  Continuada  da  SME,  que  oferece  formação  continuada  de  no

mínimo  40  horas  anuais  para  todos  os  servidores  do  quadro  a  educação,  incluído  os

funcionários de Apoio ao Serviço Escolar; Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa –

PNAIC; Fórum Regional de Educação Infantil Alto Vale do Itajaí – FREIAVI; Pró-Letramento;

Programa de Formação de Professores 6º ao 9º ano em Área Específica em parceria com a

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, e-Proinfo, dentre outros.

Além disso, a instituição de formação continuada na rede municipal de ensino, na

perspectiva  da  construção  coletiva  dos  conhecimentos  é  uma  realidade  efetivada  no

calendário  municipal  que  tem  como  objetivo  a  valorização  e  socialização  das  práticas

educativas. As melhorias na remuneração, como o avanço por progressão e promoção e

garantia do pagamento do piso nacional, conforme preconiza a  Lei nº 1819/00 de 31 de



janeiro  2000(Plano  de  Carreira)  e  suas  alterações  posteriores;  realização  periódica  de

concursos públicos; a garantia do tempo de trabalho do professor destinado à formação e

planejamento, são algumas das principais ações da SME para garantir a valorização e o

aperfeiçoamento  dos  servidores  da  educação.  Muito  se  avançou,  porém  ainda  há  um

caminho a percorrer, como garantir a revisão do Plano de Carreira do Magistério Público de

Ituporangae a criação do Plano de Carreira dos Profissionais de Apoio e Serviço Escolar.

Atualmente  a  Rede  Municipal  de  Ensino  é  composta  por  Diretores,  Secretários,

Serventes,  Professores,  Motoristas,  ATPs  (Assistente  Técnico  Pedagógico),sendo

subdivididos em categoria de professores e profissionais de serviço e apoio escolar.

SERVIDORES MUNICIPAIS – SETOR DA EDUCAÇÃO

Unidade Escolar
Prof.
40h

Prof.
30h

Prof.
20h

Prof.
10h

Serventes Secretária Diretora ATP

C.E.I. Dr Mário Cesar 
Sens

16 03 01 01

C.E.I. Matilde Sens 31 01 09 01 01 01

C.E.I. Pequeno Príncipe 19 04 01 01

C.E.I. Irma Kempner de 
Farias

16 04 01 01

C.E.I. Cecília 
KoppThiesen

12 02 01 01

C.E.I. Olga Schuhmacher 
Israel

02 01 01 02 01

C.E.I. Luciane Haverroth 13 06 06 01 01 01
C.E. Bom Pastor 14 02 11 06 01 01 01
C.E. Olinda Israel 
Laurindo

03 05 02 01

C.E. Leandro dos Santos 02 01 03 03 01 01

C.E. Curt Hamm 03 09 01 03 01 01 01

C.E. Pedro Júlio Müller 19 03 07 10 01 01 01

C.E. Bernardina Farias de 
Matos

09 01 15 03 07 01 01 01

Secretaria da Educação 05 01 01 01
Motoristas 21

As escolas estaduais contam com um quadro de profissionais efetivos, contratados e

terceirizados.

SERVIDORES ESTADUAIS – SETOR DA EDUCAÇÃO

Nome Unidade Escolar Professores Terceirizados
Profissionais de

Apoio
E.E.B. Aleixo Dellagiustina 33 03 17
E.E.B.Vereador Paulo França 27 02 8
E.E.B. Mont’ Alverne 26 02 7
E.E.B.Roberto Moritz 49 03 12
E.E.F Prof. João Carlos Thiesen 15 01 5
E.E.B. Presidente Tancredo Neves 21 04 -
CEJA. Educação de Jovens e Adutos 18 03 8



3.14 Financiamento Público 

Falar em aspectos educacionais que traduzem qualidade como acesso, permanência

e  sucesso  são  essenciais,  assim  como  pensar  no  financiamento  da  Educação  Básica,

entender  de onde provém, como devem ser utilizados os recursos disponíveis  e,  ainda,

como  eles  se  relacionam  com  as  prioridades  identificadas  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem. 

Por  força constitucional,  os municípios  brasileiros  devem investir,  anualmente,  no

mínimo 25% dos impostos na educação: 

“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento,  no  mínimo,  da  receita  resultante  de  impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e  desenvolvimento  do  ensino.”  (Artigo  212  da  Constituição
Federal).

O município investiu em educação nos últimos anos uma média de 30,25%.

INVESTIMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO EM EDUCAÇÃO
INVESTIMENTO 2012 2013 2014

% 25% 35,37% 30,40%

R$ 0000000 0000000 0000000

O  valor  arrecadado  deve  ser  investido  prioritariamente  nos  ensinos  infantil  e

fundamental, com o investimento mínimo de 25% desses impostos, cujo montante é variável

de um município para o outro, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de

Valorização dos Profissionais  da Educação),  criado em 2006 em substituição ao Fundef

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  e de Valorização do

Magistério), é um mecanismo de financiamento da educação básica que institui um valor

mínimo por aluno a ser investido em todo o país.

O Fundeb é  formado,  na sua  quase  totalidade,  pelos  recursos provenientes  dos

impostos e de transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios, já vinculados à

educação pelo disposto no art. 212 da CF e não se trata de uma única conta, mas de um

fundo por Estado e um fundo pelo Distrito Federal, somando-se vinte e sete fundos no país.

Cada ente federado deposita 20% de um conjunto de impostos, sendo o total distribuído

pelos respectivos municípios. Caso o valor somado não permita alcançar o valor mínimo por

aluno definido nacionalmente, a União repassa recursos federais a fim de complementá-lo. 



Com a  promulgação  da  Constituição  de  1988,  que  elevou  os  municípios  a  ente

federado de igual dignidade com relação aos Estados e a União e fortalecidos pela nova Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº. 9.394/96, os municípios passaram a ter

substantivo grau de autonomia, com recursos e responsabilidades próprias e, portanto, com

a liberdade e condições legais de formular políticas públicas adequadas às peculiaridades

locais, integrando-as e articulando-as às políticas e planos da União e dos Estados. Entre

elas, com destaque, situam-se as políticas de educação.

Entende-se  que  a  educação,  tanto  no  passado  quanto  na atualidade  exige  uma

atenção  especial,  bem  como  habilidade  e  competência  para  gerir  tanto  as  ações

pedagógicas quanto as financeiras.

Assim, a Prefeitura Municipal de Ituporanga, através da Secretaria de Educação em

parceria com o Governo Federal tem assumido o compromisso de manter a qualidade do

ensino, também por meio dos Programas que ajudam melhorar a qualidade da educação:

Bolsa-Família;  PNLD-Programa  Nacional  do  Livro  Didático;  PAR  -  Plano  de  Ações

Articulada;  PDDE Interativo;  PNATE-  Programa  Nacional  do  Transporte  Escolar;  PNAE-

Programa Nacional da Alimentação Escolar; PNAIC-Pacto Nacional Pela Alfabetização na

Idade Certa; PDDE Campo; PDDE Acessível; PDDE Atleta na Escola; Caminho da Escola

Campo; Mobiliário Escolar; Formação Continuada; Cota Salário Educação; Construção de

Quadra Escolar, entre outros.

Também existe  um convênio  entre  o  Governo do Estado de Santa  Catarina  e  a

Prefeitura de Ituporanga, onde o estado repassa mensalmente durante o ano letivo recursos

para auxilio no transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Educação.

Tendo em vista  o  exposto,  considerando os  dados extraídos dos demonstrativos

contábeis do Município, compreende-se que a gestão financeira é um elemento fundante na

organização  e  monitoramento  das  inúmeras  necessidades  que  compõem  o  setor

educacional.  Vale  ressaltar  que  apenas  a  existência  dos  recursos  financeiros  não  são

suficientes,  é  preciso  planejar  estratégias  que  possibilitem  ações  em  favor  do  acesso,

permanência e sucesso dos educandos.



4. METAS E ESTRATÉGIAS DO PME DE ITUPORANGA/SC

META 1

Universalizar,  até  2016,  a  educação infantil  na  pré-escola  para  as crianças  de 04

(quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03

(três) anos até o final da vigência deste Plano.

Estratégias:
1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, metas de

expansão  das  matriculas  de  educação  infantil  segundo  padrão  nacional  de

qualidade, considerando as peculiaridades locais.
1.2 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por

creche para a população de até 3 (três) anos de idade, como forma de planejar a

oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta no município.
1.3 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano, normas, procedimentos e prazos

para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por

creches.
1.4 Manter  e  ampliar,  em  regime  de  colaboração,  programa  de  construção  e

reestruturação  de  escolas,  bem  como  aquisição  de  mobiliário  e  equipamentos,

visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação

infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.
1.5 Implantar, até o segundo ano de vigência do Plano, avaliação da educação infantil

articulada entre os setores da educação, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, 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.
1.6 Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação infantil,

garantindo,  progressivamente,  o  atendimento  por  profissionais  com  formação

superior;
1.7 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  e  aprendizagem  e  às  teorias  educacionais  no

atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
1.8 Fomentar  o  atendimento  à  população  do  campo  na  educação  infantil  nas

respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial

da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma

a  atender  às  especificidades  dessas  comunidades,  garantido  consulta  prévia  e



informada.
1.9 Priorizar  o  acesso  à  educação  infantil  e  fomentar  a  oferta  do  atendimento

educacional  especializado  complementar  e  suplementar  aos  estudantes  com

deficiência,  transtornos do espectro do autismo, transtorno do déficit  de atenção

com  hiperatividade  e  altas  habilidades/superdotação,  assegurando  a  educação

bilíngue para  crianças  surdas  e  a  transversalidade  da  educação especial  nessa

etapa da educação básica.
1.10 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 3 (três) anos de idade.
1.11 Preservar  as  especificidades  da  educação  infantil  na  organização  das  redes

escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do(a) educando(a) de 6 (seis)

anos de idade no ensino fundamental;
1.12 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das

crianças na educação infantil,  em colaboração com as famílias e com os órgãos

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.
1.13 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil,

em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,

preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três)

anos de idade.
1.14 O Município, com a colaboração da União e do Estado, realizará e publicará, a cada

ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-

escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento.
1.15 Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de

0  (zero)  a  5  (cinco)  anos,  conforme  estabelecido  nas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil.
1.16 Assegurar a manutenção e implantação de novos espaços lúdicos de interatividade

considerando  a  diversidade  étnica,  de  gênero  e  sócio  cultural  tais  como:

brinquedoteca, cantos do faz-de-conta,  salas de leituras  infantis e parques infantis,

considerando a idade das crianças.
1.17 Garantir a normatização da relação entre o número de educandos e professores,

garantindo  a  qualidade  do  processo  de  aprendizagem,  em  conformidade  com

resolução  específica  expedida  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação  ou  Lei

específica.
1.18 Adotar mecanismo de colaboração entre setores da educação, saúde e assistência

social  na  manutenção,  administração,  controle  e  avaliação  das  instituições  de

atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade, contemplando as dimensões do

educar e cuidar com participação das comunidades interessadas.



1.19 Avaliar  e  revisar  a  proposta  curricular  municipal  para  a  Educação  Infantil  que

respeite a cultura do campo e a diversidade étnico racial, ambiental e de gênero,

bem  como  o  ritmo,  as  necessidades  e  especificidades  das  crianças  com

deficiências,  com  transtornos  globais  de  desenvolvimento  ou  altas  habilidades/

superdotação, pautado em valores éticos, valorizando o resgate da infância.
1.20 Garantir  a  continuidade  dos  processos  conforme  os  diferentes  momentos  de

transição  vividos  pela  criança:  transição  casa/instituição  de  Educação  Infantil,

transições no  interior  da instituição,  transição creche/pré-escola  e  transição  pré-

escola/Ensino Fundamental.
1.21 Garantir  a  contratação  de  equipe  multidisciplinar  (nutricionista,  fonoaudiólogo,

psicólogo, psicopedagogo, entre outros), conforme a demanda.
1.22 Garantir a oferta da alimentação escolar em regime de colaboração com a união,

com segurança alimentar e nutricional, preferencialmente com produtos da região.
1.23 Garantir a aquisição de materiais didáticos e brinquedos, considerando a idade das

crianças atendidas.
1.24 Garantir a participação dos profissionais em eventos de qualificação.
1.25 Promover parcerias com a comunidade, oportunizando atividades significativas que

envolvam e incentivem a participação das famílias na escola.
1.26 Assegurar  a  avaliação  institucional,  oportunizando  a  gestão  democrática  e  a

construção  e  reconstrução do  Plano  Político  Pedagógico  (PPP),  considerando a

identidade da comunidade escolar.
1.27 Garantir  a  efetivação  de  Políticas  Públicas  que  defina  critérios  técnicos  para

contratação de assistente técnico pedagógico, por meio de concurso público, em

todas as instituições de Educação Infantil com o número superior a 150 crianças.
1.28 Garantir  a  aquisição,  através  de  pactuação  interfederativa,  manutenção  de

equipamentos de informática e afins (laboratório de informática, projetor multimídia,

softwares educacionais) e contratação de profissional qualificado na área.
1.29 Assegurar a capacitação dos professores em oficinas temáticas, como recreação e

ludicidade.
1.30 Incentivar a promoção de eventos para socialização das atividades realizadas nas

unidades.
1.31 Assegurar,  no prazo de um (1)  ano a reformulação da Resolução da Educação

Infantil  que  regulamente  o  número  de  Profissionais  que  atuam  nas  respectivas

turmas.  

1.32 Garantir  a  integralização  no  currículo  de  atividades  de  musicalização  e

psicomotricidade na Educação Infantil.
1.33 Garantir  a instalação de Salas de Leitura nas unidades de Educação Infantil  e a

contratação de profissionais capacitados para nelas exercerem sua função.
1.34 Garantir  alimentação  especial  para  as  crianças  alérgicas  e  com  intolerâncias

alimentares com laudo médico nutricional.
1.35 Criar  no âmbito municipal as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação



Infantil, a luz da Diretriz Curricular Nacional. 

META 2

Universalizar o ensino fundamental  de 9 (nove)  anos para toda a população de 6

(seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco

por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último

ano de vigência deste Plano.

Estratégias:
2.1 Pactuar entre União, Estado e Município, no âmbito da instância permanente de que

trata o § 5º do art. 7º da Lei 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de

aprendizagem  e  desenvolvimento  que  configurarão  a  base  nacional  comum

curricular do ensino fundamental.
2.2 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos(as) educandos(as)

do ensino fundamental.
2.3 Efetivar o acompanhamento técnico e pedagógico no monitoramento do acesso, da

permanência  e  do  aproveitamento  escolar  dos  beneficiários  de  programas  de

transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e

violências na escola, assegurando condições adequadas para o sucesso escolar

dos  educandos,  em  colaboração  com  as  famílias,  comunidades  e  com  órgãos

públicos  de  assistência  social,  saúde  e  proteção  à  infância,  adolescência  e

juventude.
2.4 Promover  a  busca  ativa  de  crianças  e  adolescentes  fora  da  escola,  o

acompanhamento  e  o  monitoramento  de  acesso  e  permanência  na  escola,  em

parceria com as áreas de saúde e assistência social.
2.5 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 e das escolas

do campo.
2.6 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade

local e a identidade cultural.
2.7 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de

garantir  a  oferta  regular  de  atividades  culturais  para  a  livre  fruição  dos(as)

educandos(as)  dentro e fora dos espaços escolares,  assegurando ainda que as

escolas se tornem polos de criação e difusão cultural.
2.8 Incentivar  a  participação  dos  pais  ou  responsáveis  no  acompanhamento  das

atividades escolares dos filhos por  meio do estreitamento das relações entre as



escolas e as famílias;
2.9 Ofertar  o  ensino  fundamental  as  populações  do  campo,  garantindo  acesso,

permanência, conclusão, bem como, a formação de profissionais para a atuação

junto a essas populações.
2.10 Desenvolver  formas  alternativas  de  oferta  do  ensino  fundamental,  garantindo  a

qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de

caráter itinerante em parceria com outros setores da administração pública.
2.11 Oferecer atividades extracurriculares aos estudantes de incentivo e de estímulo a

habilidades,  promovendo,  inclusive,  certames  e  concursos  de  âmbito  municipal,

estadual e nacional.
2.12 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas

escolas,  interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de

desenvolvimento esportivo municipal, estadual e nacional.
2.13 Efetivar, com as áreas de saúde, ação social e cidadania, rede de apoio ao sistema

municipal de ensino para atender o público da educação especial.
2.14 Garantir o acesso e permanência dos estudantes na educação pública, viabilizando

material escolar, laboratórios didáticos e sala de leitura e informatizada com acervo

atualizado, visando a inclusão das diferentes etnias.
2.15 Garantir a oferta da alimentação escolar em regime de colaboração com a união,

com segurança alimentar e nutricional, preferencialmente com produtos da região.
2.16 Fomentar  as  tecnologias  educacionais  inovadoras  das práticas  pedagógicas  que

assegurem a alfabetização, dando continuidade e favorecendo a melhoria do fluxo

escolar  e  a  aprendizagem  dos  estudantes,  segundo  as  diversas  abordagens

metodológicas.
2.17 Assegurar  a  renovação,  manutenção  e  criação  de  Sala  de  Leituras,  inclusive  a

biblioteca  virtual  com equipamentos,  espaços,  acervos  bibliográficos,  bem como

profissionais  especializados,  como  condição  para  a  melhoria  do  processo

ensino/aprendizagem.
2.18 Assegurar mecanismos que garantam a organização pedagógica, o currículo e as

práticas pedagógicas, mantendo o vínculo das crianças do ensino fundamental do

campo.
2.19 Ampliar,  em  regime  de  colaboração,  Programas  de  Correção  de  Fluxo  Escolar,

reduzindo as taxas de repetência, evasão e distorção idade ano, em toda a Rede

Pública Municipal de Ensino.
2.20 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas

de ensino, dando a igualdade de condições para acesso e permanência no ensino

fundamental.
2.21 Garantir a atualização da Proposta Curricular do Município de maneira a assegurar

a  formação  básica  comum  respeitando  os  valores  culturais  e  artísticos  nas

diferentes etapas e modalidades da educação.
2.22 Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares do ensino



regular,  com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos humanos,

assegurando o desenvolvimento de seu potencial cognitivo, emocional e social.
2.23 Criar até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, proposta de projeto de Lei para

regulamentar o número de estudantes por turma.
2.24 Garantir  que após um ano a  partir  da  aprovação do PME,  todas as escolas de

Ensino  Fundamental  tenham  reformulado  seus  Projetos-Político-Pedagógicos,

estabelecendo metas de aprendizagem, em conformidade com a organização do

currículo, com observância das Diretrizes Curriculares Nacional e Estadual.
2.25 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas

de  ensino,  incluindo  a  igualdade  de  condições  para  acesso,  permanência  e

aprendizagem de todos os educandos do Ensino Fundamental,  independente de

credo, etnia, religião e gênero. 
2.26 Promover, em regime de colaboração, programas de qualificação permanente para

os profissionais que atuam no Ensino Fundamental.
2.27 Garantir  o  transporte  escolar,  em regime de  colaboração  entre  União,  Estado e

município  atendendo  aos  princípios  básicos  de  segurança  exigidos  pelo

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e as normas de acessibilidade que

garantem segurança aos educandos com deficiências, levando em consideração o

tempo de permanência e idade mínima dos educandos assegurando que cada ente

assuma suas responsabilidades de forma a garantir a escolarização dos educandos

oriundos da zona rural. 
2.28 Continuar  a  ofertar  o  Ensino  Fundamental  para  as  populações  do  campo  nas

próprias comunidades rurais.
2.29 Garantir padrões de acessibilidade a todos os setores e espaços de estudo, esporte,

lazer e convívio das unidades educacionais.
2.30 Realizar  construções,  ampliações,  manutenções  e  reformas  das  unidades

educacionais que ofertam o ensino fundamental em regime de colaboração entre os

entes federados, bem como de aquisição de mobiliários e equipamentos, visando à

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas. 
2.31 Assegurar uma Política do Ensino Fundamental no município, articulada às políticas

de Saúde,  Assistência  Social,  Justiça,  Direitos  Humanos,  Cultura  e  Diversidade,

viabilizando um Ensino Fundamental público e privado de qualidade, socialmente

referenciada.
2.32 Assegurar,  no  processo  de  seleção  e  admissão  de  professores  e  demais

profissionais  que  atuem  diretamente  com  crianças  e  adolescentes  nas  redes

públicas e privadas, a formação específica na área e mínima exigida por lei. Para

aqueles que atuem nas redes públicas, a admissão deve ser por meio de concurso

público e processo seletivo.
2.33 Assegurar  a qualidade no Ensino Fundamental  por  meio  do estabelecimento de

parâmetros  de  qualidade,  pautados  nas  DCNs,  que  ofereçam  subsídios  para  a



Secretaria  da  Educação  (SE)  e  Conselho  Municipal  de  Educação  para  o

acompanhamento,  supervisão e autorização de funcionamento de instituições de

Ensino Fundamental no município.
2.34 Garantir  que  as  propostas  pedagógicas  no  Ensino  Fundamental  respeitem  os

princípios  Éticos  da  Autonomia,  da  Responsabilidade,  da  Solidariedade  e  do

Respeito  ao  Bem  Comum;  os  princípios  Políticos  dos  Direitos  e  Deveres  de

Cidadania,  do  Exercício  da Criticidade  e  do  Respeito  à  Ordem Democrática,  e,

também, os princípios estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e

da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais.
2.35 Assegurar que a política do Ensino Fundamental articule com os demais níveis e

modalidades de ensino, garantindo a integração entre eles.
2.36 Garantir  a qualificação específica para atuar no Ensino Fundamental,  incluindo o

conhecimento  das  bases  científicas  do  desenvolvimento  da  criança,  do  pré-

adolescente  e  do  adolescente.  Além  da  formação  acadêmica  mínima  por  Lei,

requer-se  a  formação  permanente,  inserida  no  trabalho  pedagógico,  nutrindo-se

dele e renovando-o constantemente.
2.37 Assegurar  aos  profissionais  da  rede  municipal  de  educação  a  participação  na

elaboração da proposta curricular do Ensino Fundamental.
2.38 Garantir  aos educandos,  no Ensino Fundamental,  o pleno domínio da leitura,  da

escrita e do cálculo.
2.39 Incentivar  o  fortalecimento  dos  vínculos  familiares,  dos  laços  de  solidariedade

humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida familiar e social.
2.40 Garantir que a oferta do ensino religioso integre o currículo das unidades escolares

do ensino fundamental  nos horários  normais de aula,  assegurando o respeito à

diversidade cultural e religiosa.
2.41 Assegurar a formação profissional para trabalhar o ensino religioso, fundamentando

o conhecimento na universalização de crenças.
2.42 Assegurar o fornecimento de materiais didático-pedagógicos básicos e necessários

para a realização do trabalho docente.
2.43 Assegurar em regime de colaboração, investimentos em tecnologias da informação

e  comunicação,  como  lousas  digitais,  acesso  à  internet,  impressoras  e  salas

informatizadas,  capacitando  profissionais  da  área  específica  e  professores  para

utilização dessas tecnologias.
2.44 Assegurar que a gestão pedagógica das Instituições de Ensino Fundamental seja

exercida por profissional graduado na área da Educação e com Especialização em

Gestão Escolar.
2.45 Assegurar  currículo  que  contribua  com a diminuição  do  índice  de  reprovação  e

evasão escolar.
2.46 Garantir a reformulação do PPP das escolas com as novas Diretrizes Curriculares

Nacionais e com a participação da comunidade escolar.
2.47 Garantir a autonomia plena do PPP com o acompanhamento do Conselho Municipal



de Educação e Conselhos Escolares nas metas estabelecidas no âmbito de cada

unidade escolar.
2.48 Assegurar  a  revisão  do  zoneamento  para  matrículas,  podendo  ser  alterada  se

houver  demanda  maior  do  que  o  espaço  físico  escolar  comporta  ou  o  número

máximo de educandos permitido por turma.
2.49 Realizar a avaliação institucional que oportunize a construção do currículo levando

em consideração a identidade da comunidade,  os valores éticos e o resgate da

infância.
2.50 Assegurar  condições  adequadas  para  o  bem-estar  dos  educandos  do  Ensino

Fundamental, seu desenvolvimento físico, linguístico, emocional, cognitivo e social,

de modo a promover e ampliar  experiências e conhecimentos,  com profissionais

especializados.
2.51 Selecionar,  certificar  e divulgar tecnologias educacionais  para a alfabetização de

crianças,  asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,  bem

como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem

aplicadas,  devendo  ser  disponibilizadas,  preferencialmente,  como  recursos

educacionais abertos.
2.52 Criar  no âmbito municipal as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação

Fundamental, a luz da Diretriz Curricular Nacional.

META 3

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a

17 (dezessete) anos e 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 Pactuar, entre município, Estado e União, no âmbito da instância permanente de

negociação e cooperação, de que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a

implantação  dos  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  que

configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio.
3.2 Auxiliar  em regime de colaboração entre  os  entres  federados  na expansão das

matrículas  gratuitas  de  ensino  médio  integrado  à  educação  profissional,

observando-se as peculiaridades das populações do campo e das pessoas com

deficiência.
3.3 Auxiliar na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da

escola,  de  forma  intersetorial  com  os  serviços  de  assistência  social,  saúde  e

proteção à adolescência e à juventude. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente, Conselho Tutelar e Ministério Público).
3.4 Acompanhar 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, visando à qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora

da escola e com defasagem no fluxo escolar.
3.5 Estimular  a  participação  dos adolescentes  nos  cursos das áreas tecnológicas  e

científicas.
3.6 Incentivar  a  participação  dos  jovens  no  exame nacional  do  ensino  médio  como

critério de acesso a educação superior, fundamentado em matriz de referência do

conteúdo curricular do Ensino Médio.
3.7 Estabelecer ações de cooperação técnica, apoio e parcerias entre União, Estado,

Município e organizações não governamentais,  compartilhando responsabilidades

para a universalização da oferta no ensino médio. 
3.8 Acompanhar as políticas de combate à violência na escola e a construção de cultura

da paz e fortalecimento das relações interpessoais na promoção de informação e

ações  voltadas  para  o  desenvolvimento  das  aprendizagens,  da  cultura,  lazer,

esporte e diversão,  tendo como base o  artigo  71 ECA – Estatuto da Criança e

Adolescente.
3.9 Efetivar anualmente convênio com os entes federados para garantir  o transporte

escolar dos educandos do ensino médio, seguindo todos os quesitos atendendo aos

princípios básicos de segurança exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito

(DETRAN) e as normas de acessibilidade que garantem segurança aos educandos

com deficiências, levando em consideração o tempo de permanência, assegurando

que cada ente assuma suas responsabilidades de forma a garantir a escolarização

dos educandos oriundos da zona rural.
3.10 Auxiliar na formação e habilitação dos profissionais da educação nas diversas áreas

de ensino, disponibilizando profissionais qualificados na área de atuação, conforme

as disciplinas a serem desenvolvidas; bem como qualificação e desenvolvimento de

habilidades para trabalhar com jovens/adolescentes e adultos, especificamente, por

intermédio do oferecimento de Formação Continuada específica para trabalhar com

os  educandos  do  ensino  médio,  e  seu  perfil  sócioprofissional,  emocional  e

psicológico, adequando as estratégias metodológicas a essa faixa etária.
3.11 Auxiliar  na  implementação  das  Escolas  de  Ensino  Médio,  a  Escola  Jovem,

melhorando o aproveitamento de espaços escolares, organização e adequação dos

espaços físicos, de acordo com as diversas modalidades de ensino.
3.12 Incentivar a parceria com Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, de

forma a  realizar  estudos e  pesquisas  nas áreas  deficitárias  de cunho  científico,

cultural,  tecnológico,  relacionadas  à  educação  básica,  mais  especificamente,  ao

ensino médio.
3.13 Incentivar a formação de profissionais nas áreas das licenciaturas, mediante adoção

de políticas públicas municipais que motive a participação em cursos de graduação,



qualificando e formando profissionais nas diversas áreas.
3.14 Garantir a integridade física e moral dos profissionais de Educação no que se refere

à indisciplina de educandos e responsáveis.
3.15 Auxiliar  na  efetivação  de  ações  que  promovam  a  alfabetização  científica  e

tecnológica no ensino médio
3.16 Assegurar  a  formação  de  educandos  autônomos,  capazes  de  inserir-se  na

sociedade,  despertando  o  desenvolvimento  intelectual,  moral,  ético,  a  fim  de

provocar mudanças em seu contexto social.
3.17 Promover parcerias para o oferecimento de cursos de qualificação profissional, em

horários alternativos que atendam às necessidades dos participantes,  nas  áreas

como:  garçom,  atendimento,  comunicação,  oratória,  hotelaria,  gastronomia,

pedreiro,  carpinteiro,  pintor,  encanador,  marceneiro,  mecânico,  e outros  a  serem

diagnosticados a partir de uma pesquisa de demanda na comunidade e região.
3.18 Assegurar a oferta para a comunidade de ensino médio profissionalizante de acordo

com a realidade de cada comunidade, mantendo os educandos em sua região de

origem (rural – agricultura, agroindústria, piscicultura). 
3.19 Participar  do  processo  de  criação  de  uma  comissão  de  estudo  multidisciplinar,

contemplando profissionais dos níveis de ensino fundamental e médio, para analisar

e revisar  o processo de avaliação,  assim como o currículo oferecido,  conteúdos

significativos  e  que encontrem aplicabilidade para  o  educando em seu  contexto

histórico e de formação humana.
3.20 Cooperar na promoção de oferta aos jovens/adolescentes de oficinas temáticas que

se  apresentam  deficitárias  no  cotidiano  escolar,  contemplando  temas  relevantes

para eles, despertando o interesse e a motivação.
3.21 Pactuar com a Secretaria do Estado de Educação e setores da saúde e assistência

social,  a  criação  de  uma  Equipe  Multidisciplinar  (psicólogo,  fonoaudiólogo,

nutricionista,  dentre  outros)  que  possa  auxiliar  os  professores  a  atender  as

demandas sociais que fazem parte do cotidiano escolar. 
3.22 Auxiliar  na elaboração de projetos para obter recursos disponíveis em fontes da

união e Organizações Não Governamentais (ONGs), viabilizando assim a pesquisa

e extensão.
3.23 Avaliar  o  cumprimento  do  limite  de  educandos  por  turmas,  de  acordo  com  a

legislação vigente.
3.24 Garantir apoio na implementação de ações de prevenção à evasão motivada por

preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra

formas associadas de exclusão.
3.25 Estimular  a  participação  dos adolescentes  nos  cursos das áreas tecnológicas  e

científicas.

META 4



Garantir, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos (às) educandos

(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou

superdotação, de forma a atingir, em cinco anos, pelo menos a 50% da demanda e até

o  final  da  década  a  sua  universalização  nas  escolas  da  rede  regular  de  ensino,

garantindo  o  atendimento  educacional  especializado  em  salas  de  recursos

multifuncionais, ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado, públicos

ou  comunitários,  confessionais  ou  filantrópicos  sem fins  lucrativos,  conveniadas

com o poder público. 

Estratégias:
4.1 Contribuir  na  contabilização,  para  fins  do  repasse  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação (FUNDEB), as matrículas dos estudantes da educação regular da rede

pública  que  recebam  atendimento  educacional  especializado  complementar  e

suplementar,  sem  prejuízo  do  cômputo  dessas  matrículas  na  educação  básica

regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na

educação  especial  oferecida  em  instituições  comunitárias,  confessionais  ou

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público e com atuação

exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494/2007.
4.2 Promover,  no  prazo  de  vigência  deste  Plano,  a  universalização  do  atendimento

escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos

de idade com deficiência,  transtorno do espectro autista, transtorno de déficit  de

atenção  e  hiperatividade/impulsividade  e  altas  habilidades  ou  superdotação,

observado o que dispõe a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases

da educação nacional.
4.3 Implantar, implementar e manter ao longo deste Plano em parceria com os entes

federados, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de

professores e demais profissionais  da educação para o ensino regular  e para o

atendimento  educacional  especializado  nas  escolas  regulares  e  nas  instituições

especializadas públicas e conveniadas.
4.4 Garantir  atendimento  educacional  especializado  em  salas  de  recursos

multifuncionais,  preferencialmente  em escolas  da  rede  regular  de ensino ou em

instituições especializadas, públicas ou conveniadas, nas formas complementar ou

suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista,

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades

ou  superdotação,  matriculados  em  escolas  de  educação  básica,  conforme

necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o estudante.
4.5 Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,



articulados com instituições acadêmicas, conveniados com a Fundação Catarinense

de Educação Especial (FCEE) e integrados por profissionais das áreas de saúde,

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores

da educação básica com estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista,

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades

ou superdotação.
4.6 Manter  e ampliar  programas suplementares que promovam a acessibilidade nas

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com

deficiência,  transtorno  do  espectro  autista,  transtorno  de  déficit  de  atenção  e

hiperatividade/impulsividade  e  altas  habilidades  ou  superdotação,  por  meio  da

adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da disponibilização de

material  didático  próprio  e  de  recursos  de  tecnologia  assistiva,  da  alimentação

escolar adequada a necessidade do estudante, garantindo a segurança alimentar e

nutricional, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e

modalidades de ensino,  a identificação dos estudantes com altas habilidades ou

superdotação.
4.7 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  estudantes  surdos  e  com  deficiência  auditiva  de  0  (zero)  a  17

(dezessete)  anos,  em  escolas  inclusivas,  nos  termos  do  Art.  22  do  Decreto  nº

5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille para cegos e surdo-cegos.
4.8 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob

alegação  de  deficiência  e  promovida  a  articulação  pedagógica  entre  o  ensino

regular e o atendimento educacional especializado.
4.9 Fortalecer  o  acompanhamento  e  o  monitoramento  do  acesso  à  escola  e  ao

atendimento  educacional  especializado,  bem  como  da  permanência  e  do

desenvolvimento  escolar  dos  estudantes  com deficiência,  transtorno do espectro

autista,  transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade/impulsividade  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.
4.10 Promover  o  desenvolvimento  de  pesquisas  interdisciplinares  para  subsidiar  a

formulação  de  políticas  públicas  intersetoriais  que  atendam  as  especificidades

educacionais  de  estudantes  com  deficiência,  transtorno  do  espectro  autista,

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades



ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado.
4.11 Promover  a  articulação  intersetorial  entre  órgãos  e  políticas  públicas  de  saúde,

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de

desenvolver  modelos  de  atendimento  voltados  à  continuidade  do  atendimento

escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com deficiência, transtorno

do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e

altas  habilidades  ou  superdotação  com  idade  superior  à  faixa  etária  de

escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida.
4.12 Apoiar  a  ampliação  das  equipes  de  profissionais  da  educação  para  atender  à

demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtorno

do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e

altas  habilidades  ou  superdotação,  garantindo  a  oferta  de  professores  do

atendimento educacional especializado,  segundo professor de turma, cuidadores,

professores  de  áreas  específicas,  tradutores  e  intérpretes  de  Libras,  guias-

intérpretes para surdo cegos, professores de Libras e professores bilíngues.
4.13 Definir, no segundo ano de vigência deste Plano, indicadores de qualidade e política

de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas

que prestam atendimento educacional a estudantes com deficiência, transtorno do

espectro autista, transtorno de déficit  de atenção e hiperatividade/impulsividade e

altas habilidades ou superdotação.
4.14 Promover, por iniciativa da Secretária de Educação, análise de dados demográficos

e estatísticos a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com

deficiência,  transtorno  do  espectro  autista,  transtorno  de  déficit  de  atenção  e

hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17

(dezessete) anos.
4.15 Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação

para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o

disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das

teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao

atendimento  educacional  de  educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.16 Promover  parcerias  com  instituições  especializadas,  conveniadas  com  o  poder

público, visando à ampliação da oferta de formação continuada e a produção de

material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários

ao  pleno  acesso,  participação  e  aprendizagem  dos  estudantes  com deficiência,

transtorno  do  espectro  autista,  transtorno  de  déficit  de  atenção  e

hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, matriculados na

rede municipal de ensino.



4.17 Promover  parcerias  com  instituições  comunitárias,  confessionais  ou  filantrópicas

sem  fins  lucrativos,  conveniadas  com  o  poder  público,  a  fim  de  favorecer  a

participação das famílias  e  da sociedade na construção do sistema educacional

inclusivo.
4.18 Disponibilizar  recursos  de  tecnologia  assistiva,  serviços  de  acessibilidade  e

formação continuada de professores, para o atendimento educacional especializado

complementar nas escolas.
4.19 Institucionalizar  o  atendimento  educacional  especializado  nos  Projetos  Político-

Pedagógicos das escolas da rede regular de ensino.
4.20 Assegurar o atendimento escolar dos educandos, público alvo da educação especial

desde a Educação Infantil  até o ensino fundamental  em regime de colaboração,

respeitando as suas necessidades e especificidades.
4.21 Adaptar  os  prédios  escolares  já  existentes  para  atender  as  normas  de

acessibilidade, constantes nos dispositivos legais.
4.22 Elaborar  uma  proposta  de  atendimento  educacional  especializado  realizado  nas

salas de recursos multifuncionais da rede regular de ensino.
4.23 Garantir  a  elaboração  e  a  implantação  na  Rede  de  Ensino  do  município  de

Ituporanga  uma Política  de  Educação  Inclusiva  fundamentada  nos  princípios  da

democracia, equidade, igualdade e da diversidade, de forma a garantir o acesso e a

permanência na escola com qualidade a todas as crianças, adolescentes, jovens e

adultos.
4.24 Assegurar a elaboração e implementação da Proposta de Avaliação do processo de

ensino  e  aprendizagem  dos  educandos  com  deficiência,  na  rede  de  ensino  do

município,  mediante  o  parecer  do  Conselho  Municipal  de  Educação,

fundamentando-a nas habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada

etapa ou ciclo da vida escolar.
4.25 Garantir  a  elaboração  e  implementação  da  Proposta  Pedagógica  articulando

Educação  Básica  e  Educação  Especial,  de  modo  transversal  destacando  a

Educação Especial como Modalidade de Ensino Suplementar ou Complementar à

Rede Regular.
4.26 Promover e incentivar momentos de interação previstos no Calendário Escolar entre

os  pais  e  os  educadores  a  fim  de  envolvê-los  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem.
4.27 Favorecer  a  articulação  do  trabalho  dos  profissionais  das  salas  de  Recursos

Multifuncionais entre os demais educadores, assegurado no PPP.
4.28 Assegurar a criação de Equipe Multidisciplinar de apoio pedagógico, composta de

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Fisioterapeuta, Neurologista, Psicopedagogo, Pedagogo,

entre outros profissionais.
4.29 Garantir  concurso  público  para  profissionais  habilitados  em  Educação  Especial,

mediante a necessidade das instituições de ensino.
4.30 Assegurar às escolas recursos tecnológicos que atendam às necessidades de todos



os educandos com deficiências.
4.31

META 5

Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou no máximo até o 3º ano do

ensino fundamental aos 8 anos de idade.

Estratégias:
5.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino

fundamental,  articulando-os  com  as  estratégias  desenvolvidas  na  pré-escola,

valorizando  e  qualificando  os  professores  (as)  alfabetizadores  garantindo  a

alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental.
5.2 Reformular  o  Sistema  de  Avaliação  para  que  garanta  a  permanência  dos

professores alfabetizadores para os primeiros anos do ensino fundamental.
5.3 Criar e assegurar, na avaliação municipal um exame específico para a aferição da

aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização.
5.4 Selecionar,  certificar  e divulgar tecnologias educacionais  para a alfabetização de

crianças,  asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,  bem

como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem

aplicadas,  devendo  ser  disponibilizadas,  preferencialmente,  como  recursos

educacionais abertos.
5.5 Fomentar  o  desenvolvimento  de  tecnologias  educacionais  e  de  práticas

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do

fluxo  escolar  e  a  aprendizagem  dos  estudantes,  consideradas  as  diversas

abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.6 Garantir  a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, com

auxilio de materiais didáticos específicos.
5.7 Promover  e  estimular  a  formação  inicial  e  continuada  de  professores  para  a

alfabetização de crianças, sendo que estes professores tenham o conhecimento de

novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação

continuada de professores para a alfabetização.
5.8 Criar políticas para a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as

suas especificidades,  inclusive  a alfabetização bilíngue de pessoas surdas,  sem

estabelecimento de terminalidade temporal.
5.9 Promover,  em consonância  com as  Diretrizes  do  Plano  Nacional  do  Livro  e  da

Leitura,  a  formação  de  leitores  e  a  capacitação  de  professores,  bibliotecários  e

agentes da comunidade para atuarem como mediadores da leitura.
5.10 Estruturar  o  ciclo  de  alfabetização  de  forma  articulada  com  estratégias

desenvolvidas  na  pré-escola  obrigatória,  com  qualificação  e  valorização  dos



professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a

alfabetização de todas as crianças na idade determinada nos documentos legais.

META 6

Oferecer 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) educandos (as) da educação básica, até a vigência do plano.

Estratégias:
6.1 Pactuar com a União e o Estado, a oferta de educação básica pública em tempo

integral,  por  meio  de  atividades  de  acompanhamento  pedagógico  e

multidisciplinares,  inclusive  culturais  e  esportivas,  de  forma  que  o  tempo  de

permanência  dos  (as)  educandos  (as)  na  escola,  ou  sob  sua  responsabilidade,

passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com

a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola, sempre

que possível.
6.2 Construir em regime de colaboração com a união escolas com padrão arquitetônico

e  adquirir  mobiliário  e  equipamentos  adequados  para  atendimento  em  tempo

integral.
6.3 Aderir,  em  regime  de  colaboração,  ao  programa  nacional  de  ampliação  e

reestruturação  das  escolas  públicas,  por  meio  de  melhorias  na  infraestrutura,

laboratórios,  inclusive  de  informática,  espaços  para  atividades  culturais,  sala  de

leituras,  auditórios,  cozinhas,  refeitórios  cobertos,  depósitos  adequados  para

armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros equipamentos, bem como da

produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação

em tempo integral.
6.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e

esportivos  e  com equipamentos  públicos,  como centros  comunitários,   salas  de

leituras , praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários.
6.5 Ofertar às escolas do campo educação em tempo integral, com base em consulta

prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais.
6.6 Assegurar  em  regime  de  colaboração  com  os  demais  entes  federados  e  com

entidades filantrópicas ou conveniadas a oferta da Educação Integral para pessoas

com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou

superdotação.
6.7 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola,

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com

atividades recreativas, esportivas, culturais e ações de educação nutricional.
6.8 Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional diária dos



estudantes  que  permanecem  na  escola  em  tempo  integral,  conforme legislação

específica.
6.9 Garantir  o  transporte  escolar  de  qualidade  e  segurança  a  todos  os  educandos

incluídos no programa em regime de colaboração com os entes federados.

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 e auxiliar no alcance das médias estaduais para o Ideb:

ITUPORANGA – REDE ESTADUAL

METAS PROJETADAS – Rede Estadual
Metas Anos Iniciais 

2015 2017 2019 2021
5,5 5,8 6,1 6,3

Metas Anos Finais
5,3 5,5 5,8 6,0

Ensino Médio
4,4 4,8 5,1 5,3

ITUPORANGA – REDE MUNICIPAL

METAS PROJETADAS – Rede Municipal
Metas Anos Iniciais

2015 2017 2019 2021
5,4 5,6 5,9 6,2

Metas Anos Finais
5,5 5,7 6,0 6,2

Estratégias: 
7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e

objetivos  de aprendizagem e desenvolvimento  dos(as)  educandos(as)  para  cada

ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e

local.
Assegurar que:
a)  no  quinto  ano  de  vigência  deste  PME,  pelo  menos 70% (setenta  por  cento)

dos(as) educandos(as) do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de

aprendizado  em  relação  aos  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  e

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o

nível desejável.
b)  no  último  ano  de  vigência  deste  PME,  todos  os  (as)  estudantes  do  ensino



fundamental  tenham  alcançado  nível  suficiente  de  aprendizado  em  relação  aos

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e

80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável.
7.2 Constituir,  em colaboração  entre  a  União,  o  Estado  e  o  Município  um conjunto

nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e

do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas,

nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras

dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino.
7.3 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por

meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a

serem  fortalecidas,  destacando-se  a  elaboração  de  planejamento  estratégico,  a

melhoria  contínua  da  qualidade  educacional,  a  formação  continuada  dos(as)

profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática.
7.4 Formalizar e executar os Planos de Ações Articuladas (PAR) dando cumprimento às

metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias

de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação

de  professores  e  professoras  e  profissionais  de  serviços  e  apoio  escolares,  à

ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão

da infraestrutura física da rede escolar;
7.5 Colaborar no desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade

da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos.
7.6 Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da educação básica nas

avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes

– PISA.
7.7 Incentivar  o  desenvolvimento,  selecionar,  referendar  e  divulgar  tecnologias

educacionais  para  o  ensino  e  incentivar  práticas  pedagógicas  inovadoras  que

assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade

de  métodos  e  propostas  pedagógicas,  com  preferência  para  softwares  livres  e

recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos

sistemas de ensino em que forem aplicadas.
7.8 Garantir  transporte gratuito em regime colaboração federativa com acessibilidade

para  todos  os  estudantes  da  educação  do  campo  na  faixa  etária  da  educação

escolar  obrigatória,  visando  a  reduzir  a  evasão  escolar  e  o  tempo  médio  de

deslocamento a partir de cada situação local.
7.9 Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos alternativos de atendimento

escolar para a população do campo que considerem tanto as especificidades locais

quanto as boas práticas nacionais e internacionais.
7.10 Universalizar, em colaboração com a União e o Estado até o quinto ano de vigência

deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta



velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/estudante nas

escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica

das tecnologias da informação e da comunicação.
7.11 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais,  em regime de colaboração

entre União e o Estado para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as

escolas  públicas  da  educação  básica,  criando,  inclusive,  mecanismos  para

implementação  das  condições  necessárias  para  a  universalização  das  salas  de

leitura,  nas  instituições  educacionais,  com  acesso  as  redes  digitais  de

computadores, inclusive a internet.
7.12 Assegurar a todas as escolas municipais o acesso a abastecimento de água tratada,

esgotamento  sanitário  e  manejo  dos  resíduos  sólidos,  garantir  o  acesso  dos

estudantes a espaços para a prática esportiva,  a bens culturais  e artísticos e a

equipamentos  e  laboratórios  de  ciências  e,  em cada  edifício  escolar,  garantir  a

acessibilidade às pessoas com deficiência.
7.13 Aderir  e  participar,  em  regime  de  colaboração,  de  programa  nacional  de

reestruturação  e  aquisição  de  equipamentos  para  escolas  públicas,  visando  à

equalização regional das oportunidades educacionais.
7.14 Aderir, colaborar e participar em regime de colaboração com a União e o Estado na

elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica,

a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas e para recursos

pedagógicos, entre outros insumos relevantes, e como instrumento para adoção de

medidas para a melhoria da qualidade do ensino.
7.15 Informatizar a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação, bem como

manter programa de formação continuada para o pessoal técnico.
7.16 Garantir  políticas  de  prevenção  à  violência  na  escola,  inclusive  pelo

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção

dos sinais e de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a

adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz

e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.
7.17 Garantir  nos  currículos  escolares  conteúdos sobre  a  história  e  as  culturas  afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº

10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando-se a implementação das respectivas

diretrizes curriculares nacionais,  por meio de ações colaborativas com fóruns de

educação  para  a  diversidade  étnico-racial,  conselhos  escolares,  equipes

pedagógicas e a sociedade civil.
7.18 Consolidar a educação escolar no campo e de populações itinerantes, respeitando a

articulação  entre  os  ambientes  escolares  e  comunitários  e  garantindo:  o

desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade cultural; a participação

da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das



instituições,  consideradas as  práticas  socioculturais,  e  as formas particulares  de

organização do tempo; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de

programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o

atendimento em educação especial.
7.19 Mobilizar  as  famílias  e  setores  da  sociedade  civil,  com  o  propósito  de  que  a

educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle

social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.
7.20 Promover a articulação dos programas da área da educação,  de âmbito local  e

nacional,  com os de outras áreas,  como saúde, trabalho e emprego,  assistência

social,  esporte  e  cultura,  possibilitando  a  criação  de  rede  de  apoio  integral  às

famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.21 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,

atenção  e  atendimento  à  saúde  e  à  integridade  física,  mental  e  emocional  dos

profissionais  da  educação,  como  condição  para  a  melhoria  da  qualidade

educacional.
7.22 Promover,  com  especial  ênfase,  em  consonância  com  as  diretrizes  do  Plano

Nacional  do  Livro  e  da  Leitura,  a  formação  de  leitores  e  a  capacitação  de

professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores

da  leitura,  de  acordo  com  a  especificidade  das  diferentes  etapas  do

desenvolvimento e da aprendizagem.
7.23 Estabelecer políticas de acompanhamento às escolas com relação ao desempenho

no IDEB.
7.24 Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as

metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e

a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade,

até o último ano de vigência deste Plano, as diferenças entre as médias dos índices

do Município.
7.25 Institucionalizar  programas  e  desenvolver  metodologias  para  acompanhamento

pedagógico,  recuperação  paralela  e  progressão,  priorizando  estudantes  com

rendimento escolar defasado.
7.26 Assegurar a renovação, manutenção e criação das  Salas de Leituras  com todos os

materiais e infraestrutura necessária à boa aprendizagem dos estudantes, inclusive

biblioteca  virtual  com equipamentos,  espaços,  acervos  bibliográficos,  bem como

profissionais especializados e capacitados para a formação de leitores.
7.27 Reconhecer as práticas culturais e sociais dos estudantes e da comunidade local,

como  dimensões  formadoras,  articuladas  à  educação,  nos  projetos  políticos-

pedagógico, na organização e gestão dos currículos, nas instâncias de participação

das escolas e na produção cotidiana da cultura e do trabalho escolar.
7.28 Garantir a democratização ao acesso e ao uso da informação e comunicação.
7.29 Garantir  a  adesão  junto  ao  Governo  Federal  aos  programas  oferecidos  e



relacionados à área de EAD e às novas Tecnologias da Informação e Comunicação

(TIC).
7.30 Incentivar parcerias para equipar as salas de aula das Unidades Escolares da rede

municipal de ensino com lousa digital.
7.31 Promover workshops (seminários) para socialização das práticas pedagógicas que

envolvam o uso de tecnologias.
7.32 Incentivar,  por  meio  de  parcerias,  a  aquisição  de  equipamentos  tecnológicos

(notebooks, tablets, data shows) por meio de financiamentos ou subsídios, para os

educadores.
7.33 Assegurar às escolas a aquisição e a implementação de laboratórios de informática,

com a contratação de técnico em manutenção para a Secretaria de Educação e um

profissional de informática para cada unidade escolar.
7.34 Incentivar  a  aquisição  de  equipamentos  tecnológicos  para  os  educandos  e

professores da rede municipal de ensino.
7.35 Assegurar às escolas tecnologias que permitam a criação de blog, facultando aos

professores.

META 8

Elevar a escolaridade média da população a partir de 18 (dezoito) anos, de modo a

alcançar no mínimo, 12 (doze) anos de estudos no último ano de vigência deste PME,

para negros, populações do campo, comunidade em geral e dos 25% (vinte e cinco

por  cento)  mais  pobres,  e  igualar  a  escolaridade  média  declarados  à  Fundação

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE,  com  vistas  à  redução  da

desigualdade social.

Estratégias:
8.1 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para

acompanhamento  pedagógico  individualizado  e  para  recuperação  e  progressão

parcial,  priorizando  estudantes  com rendimento  escolar  defasado,  atendendo  as

especificidades dos segmentos populacionais aqui considerados.
8.2 Ampliar a oferta do Ensino Fundamental e Médio em parceria com a rede estadual

de  ensino  com  qualificação  social  e  profissional  aos  segmentos  sociais

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade/ano, associada a

outras  estratégias  que  garantam  a  continuidade  da  escolarização,  após  a

alfabetização inicial.
8.3 Estimular  a  participação  em  exames  de  certificação  e  conclusão  dos  ensinos

fundamental e médio e garantir em parceria com os entes federados acesso gratuito

a esses exames.
8.4 Expandir a oferta gratuita de Educação Profissional por meio de parcerias com as



entidades  privadas  de  serviço  social  e  de  formação  profissional  vinculada  ao

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública,

para os segmentos populacionais considerados.
8.5 Promover entre órgãos governamentais, de forma intersetorial, o acompanhamento

e o monitoramento do acesso à escola, específico para os segmentos populacionais

considerados nesta meta, identificando motivos da evasão e garantir a frequência e

apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses

estudantes na rede pública regular de ensino.
8.6 Promover  o  envolvimento  de  órgãos  governamentais,  de  forma  intersetorial,  na

busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais

aqui considerados.
8.7 Garantir através de ações interfederativa a oferta pública de ensino médio e EJA,

integrada à formação profissional aos jovens do campo, assegurando condições de

acesso e permanência na sua própria comunidade.
8.8 Efetivar  políticas  de  educação  do  campo  que  garantam  a  universalização  da

educação básica com acesso e permanência no próprio campo.
8.9 Articular,  junto  aos  órgãos  e  poderes  competentes  a  ampliação  da  oferta  de

educação  profissional  no  município,  em  parceria  com  o  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Santa  Catarina  -  IFC,  Escolas

Profissionalizantes e Escola Técnica;
8.10 Garantir  a  equidade educacional,  no  que tange ao acesso e  à  permanência  do

educando nos espaços educacionais com qualidade.
8.11 Garantir  a  criação  e  implementação  de  programas,  formação  continuada  e

capacitação específica aos profissionais que trabalham com a Educação de Jovens,

Adultos (EJA) e Idosos.
8.12 Assegurar  recursos  públicos  em  colaboração  com  os  entes  federados,  para

qualificação dos processos e da infraestrutura educacional destinada à EJA.
8.13 Garantir a implementação da modalidade da Educação de Jovens, Adultos e idosos.
8.14 Garantir o acesso e a qualidade do ensino, visando à permanência e à conclusão

dos estudos em tempo certo superando as desigualdades sociais relacionadas à

defasagem educacional.
8.15 Assegurar a divulgação dos programas relacionados à EJA e à Idosos, buscando

atingir o público-alvo.
8.16 Garantir  que  as  práticas  pedagógicas  sejam  condizentes  e  significadas  pelo

contexto e pela vivência dos educandos.
8.17 Incentivar a promoção de projetos e programas de inserção do jovem, do adulto e

do idoso às TICs.
8.18 Incentivar  a  promoção  de  palestras,  encontros  e  atividades  extracurriculares,  o

desenvolvimento de habilidades, que signifiquem e motivem o educando de EJA e

dos Idosos.
8.19 Incentivar programas de conscientização e socialização de práticas pedagógicas, no



município, que promovam o respeito à diversidade aos professores e educandos da

Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
8.20 Assegurar transporte escolar para os educandos de comunidades mais afastadas

da Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
8.21 Auxiliar no oferecimento de infraestrutura para elaboração de alimentação escolar

às instituições que ofertam Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
8.22 Incentivar  a criação de programas que fomentem a percepção da Educação de

Jovens e Adultos e dos Idosos, não só o resgate educacional relacionado ao déficit

etário,  mas  também  como  um  programa  continuado  de  desenvolvimento

socioeconômico-educacional.
8.23 Orientar  expansão  da  oferta  de  educação  de  Jovens  e  Adultos  articulada  à

educação  profissional,  de  modo  atender  as  pessoas  privadas  de  liberdade  nos

estabelecimentos penais e de reabilitação,  assegurando formação especifica dos

professores e implementação de Diretrizes Nacionais em regime de colaboração.
8.24 Aderir  e  participar  de  Programa Nacional  de  Integração  da  Educação  Básica  a

Educação  Profissional  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  na

perspectiva da Educação Inclusiva.
8.25 Aderir ao Programa Nacional de Assistência ao estudante, desenvolvendo ações de

Assistência  Social,  financeira  e  de  apoio  psicopedagógico  que  contribuam  para

garantir  o  acesso,  a permanência,  a aprendizagem e a conclusão com êxito da

Educação de Jovens e Adultos articulada a Educação Profissional.

META 9

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade

para 98% (noventa e oito por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano,

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional no município.

Estratégias:
9.1 Assegurar  a  oferta  gratuita  da educação de  jovens  e  adultos,  a  todos  que não

tiveram acesso à educação básica na idade própria.
9.2 Realizar  diagnóstico  dos  jovens  e  adultos  com  ensino  fundamental  e  médio

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e

adultos.
9.3 Realizar  chamadas  públicas  regulares  para  educação  de  jovens  e  adultos,

promovendo busca ativa em regime de colaboração entre o Estado e o Município

em parceria com organizações da sociedade civil.
9.4 Implementar  ações  de  alfabetização  de  jovens  e  adultos  com  garantia  de

continuidade da escolarização básica.
9.5 Executar através de parcerias federal, estadual e outras, atendimento ao estudante

da  educação  de  jovens  e  adultos  por  meio  de  programas  suplementares  de



transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento

gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde.
9.6 Apoiar tecnicamente,  projetos inovadores na educação de jovens e adultos,  que

visem  ao  desenvolvimento  de  modelos  adequados  às  necessidades  específicas

desses estudantes.
9.7 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores,

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da

jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de

educação de jovens e adultos.
9.8 Proceder levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na cidade e no campo,

para  subsidiar  a  formulação  de  política  pública  que  garanta  o  acesso  e  a

permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação básica.

META 10

Difundir a Educação Profissional pública e gratuita, auxiliando no atendimento de no

mínimo,  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  das  matrículas  de  educação  de  jovens  e

adultos nos ensinos fundamental e médio até o final do décimo ano de vigência do

PME.

Estratégias:
10.1 Fomentar  a  integração  da  educação  de  jovens  e  adultos  com  a  educação

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da

educação de jovens e adultos considerando as especificidades da população.
10.2 Aderir ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante, desenvolvendo ações de

assistência  social,  financeira  e  de  apoio  psicopedagógico  que  contribuam  para

garantir  o  acesso,  a permanência,  a aprendizagem e a conclusão com êxito da

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional.
10.3 Garantir  através  de  parceria  interfederativa  alimentação  saudável  e  adequada  e

transporte  para  os  estudantes  da  educação  de  jovens  e  adultos  integrado  à

educação profissional.
10.4 Garantir o acesso e permanência a estudantes da EJA no Ensino Fundamental e

Médio,  em  regime  de  colaboração,  com  isonomia  de  condições  às  outras

modalidades  de  educação  básica,  com  possibilidade  de  acesso  à  universidade

pública e gratuita.
10.5 Realizar, anualmente, em regime de colaboração com a Secretaria do Estado de

Educação, a chamada pública da população de 15 a 24 anos que necessita iniciar

ou concluir sua escolarização nas etapas de Ensino Fundamental e Médio.



META 11

Auxiliar a triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio com

qualidade,  preferencialmente  no  segmento  público  em regime  de  colaboração  os

entes federados. 

Estratégias: 
11.1 Coparticipar  da  política  de  expansão  das  matrículas  de  educação  profissional

técnica  de  nível  médio  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica,  levando  em  consideração  a  responsabilidade  dos  Institutos  na

ordenação  territorial,  sua  vinculação com arranjos  produtivos,  sociais  e  culturais

locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional.
11.2 Incentivar a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e

do  ensino  médio  regular,  preservando-se  seu  caráter  pedagógico  integrado  ao

itinerário formativo do estudante, visando à formação de qualificações próprias da

atividade  profissional,  à  contextualização  curricular  e  ao  desenvolvimento  da

juventude.
11.3 Divulgar  programas  de  reconhecimento  de  saberes  para  fins  de  certificação

profissional em nível técnico nas instituições credenciadas.
11.4 Implantar  parcerias  com  os  entes  federados  e  com  instituições  privadas  de

formação a ofertar cursos profissionalizantes no município.
11.5 Garantir a qualidade da Educação Profissional no município.
11.6 Assegurar incentivo à pesquisa constante sobre as ocupações/profissões atuais e

na região
11.7 Garantir  a divulgação para a comunidade escolar sobre as ofertas de cursos de

Educação Profissional, perfis profissionais e os prós e contras das profissões.
11.8 Assegurar por meio do Conselho Municipal de Educação a análise dos tipos de

cursos, garantindo pauta de discussão sobre a Educação Profissional.
11.9 Garantir  a elaboração de Plano de implementação de cursos em curto, médio e

longo prazo de diferentes tipos e níveis da Educação Profissional.
11.10 Assegurar a qualidade da educação atendendo às necessidades da comunidade

quanto ao encaminhamento de cursos de Educação Profissional em todas as suas

modalidades
11.11 Articular com conselhos, sindicatos, Clube de Diretores Lojistas (CDL), indústrias e

empresas e instituições de educação profissional e outros segmentos envolvidos

para a realização de palestras/reuniões sobre Educação Profissional.
11.12 Incentivar e estimular a Educação Profissional ao professor e educando do Ensino

Fundamental e Médio sobre mercado de trabalho e ocupações/profissões, por meio

de palestras e projetos específicos.
11.13 Realizar parcerias com programas educativos como jovem aprendiz, PRONATEC e

outras legislações da educação profissional.
11.14 Adotar políticas afirmativas para reduzir as desigualdades étnicos raciais e regionais



com acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio.

META 12

Garantir através de parcerias público/privada a melhoria na qualidade na educação

superior através de ações que visem ampliar a taxa de matrícula da população de 18

a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta, de preferencia no segmento público, e

proporcionar o aumento gradativo do número de matrículas na pós-graduação stricto

sensu,  de  modo a  incentivar  os  professores  municipais  a  buscarem titulação de

mestres e doutores.

Estratégias:
12.1 Implementar política pública de oferta de bolsas de estudos para graduação, aos

professores e demais profissionais que atuam na educação básica.
12.2 Auxiliar na articulação com a União e o Estado, a expansão e a descentralização da

oferta de educação superior pública e gratuita.
12.3 Colaborar na institucionalização de programa  nacional  de  composição  de  acervo

digital   de   referências  bibliográficas   e   audiovisuais   para   os   cursos   de

graduação,  assegurada  a  acessibilidade  às  pessoas  com deficiência.
12.4 Incentivar  através  de  parcerias  com  os  entes  federados  ou  com  instituições

privadas/comunitárias/filantrópicas  a  implantação  de  cursos  de  graduação

presencial,  semipresencial  e  a  distância  no  município  considerando  as

necessidades locais.
12.5 Auxiliar na articulação entre o Estado e a União, a formação de consórcios entre

instituições de educação superior,  com vistas a potencializar a atuação regional,

inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando

maior visibilidade nacional e internacional às atividades de  ensino,  pesquisa  e

extensão.
12.6 Promover em regime de colaboração com a União e o Estado oferta de programas

de pós-graduação stricto sensu.
12.7 Defender linhas de financiamento de apoio à pesquisa que possam contribuir com a

qualificação de mestres e doutores para o avanço do ensino e da pesquisa.
12.8 Colaborar, em articulação com a União e o Estado, na implementação de políticas

de inclusão e de ação afirmativa na forma da lei, para o acesso e permanência nos

cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, para estudantes em distinções de

credos, raças, etnias e gêneros.
12.9 Viabilizar politica de incentivo financeiro e tecnológico para formação  continuada,

pós-graduação  lato  e  stricto  sensu  para  os  profissionais  da  educação da  Rede

Municipal de Ensino. 
12.10 Estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES para a implantação



de cursos stricto sensu no município;
12.11 Promover  ações,  em regime de  colaboração  e  cooperação,  que  possibilitem de

forma  compulsória  a  cada  profissional  da  educação  custear  a  sua  própria

especialização de modo a manter-se ativo e atuante no mercado de trabalho.
12.12 Incentivar  parcerias  com  a  rede  pública  de  Educação  Superior  para  garantir  o

acesso e permanência dos jovens de 18 a 24 anos do município, em universidade.
12.13 Assegurar políticas públicas municipais que busquem elevar a taxa de matrícula em

cursos superiores.
12.14 Incentivar a promoção de palestras e eventos para a conscientização da sociedade

sobre a importância de os jovens ingressarem em um curso superior.
12.15 Assegurar  licença  remunerada  aos  professores  para  realização  de  cursos  de

mestrado e/ou doutorado
12.16 Garantir a criação de um polo de Universidade Aberta do Brasil no município
12.17 Assegurar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EaD

com instituições de ensino credenciadas pelo MEC e de excelência comprovada
12.18 Garantir a valorização profissional dos professores via plano de cargos e salários,

de acordo com os níveis e titulação acadêmica
12.19 Auxiliar  na  expansão  do  financiamento  estudantil  por  meio  do  Fundo  do

Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a Lei n. 10.260, de 12 de junho de

2001, com a Constituição de Fundo Garantidor do Financiamento, prioritariamente,

para as áreas de grande pertinência social.
12.20 Assegurar o direito para afastamento remunerado para cursos de especialização

(stricto senso), por no máximo de dois anos e sua implementação no município.

META 13

Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município no prazo

de vigência  deste  Plano,  política  de formação e  valorização dos profissionais  da

educação,  assegurando  que  todos  os  professores  da  Educação  Básica  e  suas

modalidades possuam formação específica de nível  superior,  obtida em curso de

licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Estratégias
13.1 Promover, em regime de cooperação entre município, a União e o Estado,  ações

conjuntas  a  fim  de organizar a oferta de cursos de formação inicial diante do

diagnóstico  das  necessidades   de  formação  dos  profissionais  da  educação,

envolvendo as instituições públicas de nível  superior,  sincronizando a oferta e a

demanda de formação de profissionais da Educação.
13.2 Assegurar a todos os profissionais da educação básica formação continuada em

serviços,  em sua área de atuação,  considerando as  necessidades,  demandas e

contextualizações dos respectivos sistemas de ensino.



13.3 Fomentar  a  oferta  de  cursos  técnicos  de  nível  médio  e  tecnológicos  de  nível

superior  destinados  à  formação,  nas   respectivas   áreas   de   atuação,   dos

profissionais  da  educação  de  outros  segmentos  que  não  os  do Magistério.
13.4 Garantir  oferta  de  formação  continuada  a  todos  os  profissionais  da  educação

básica.
13.5 Ampliar  o uso das tecnologias e conteúdos multimidiáticos para todos os atores

envolvidos no processo educativo, garantindo formação específica para esse fim.
13.6 Criar Políticas Públicas que deem acesso ao professor para participar de formação

continuada sobre as novas tecnologias.
13.7 Assegurar  a  oferta  de  cursos  de  capacitação  para  os  educadores  do  município

sobre as TICs com profissionais  que tenham formação técnica e pedagógica na

área.

META 14

Promover  ações  interfederativa  que  possibilite  a  formação,  em  nível  de  pós-

graduação, de 80% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência

deste PME, e garantir a todos profissionais da educação básica formação continuada

em  sua  área  de  atuação,  considerando  as  necessidades,  demandas  e

contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias
14.1 Realizar,  em  regime  de  colaboração,  o  planejamento  estratégico  para  o

dimensionamento da demanda por  formação em cursos de pós-graduação,  para

fomentar  a  respectiva  oferta  por  parte  das  instituições  públicas  de  educação

superior,  de  forma  orgânica  e  articulada  às  políticas  de  formação  do  Estado  e

Município.
14.2 Viabilizar  política  de  formação,  em  nível  de  pós-graduação,  de  professores  da

educação básica, definindo áreas prioritárias.
14.3 Garantir acesso a oferta em regime de colaboração de bolsa de estudos integral de

pós-graduação dos professores e demais profissionais da educação básica.
14.4 Inserir  no  município,  em  regime  de  colaboração  e  cooperação,  o  Programa  de

Formação  de  Professores  e  demais  profissionais  da  Educação  Básica  e  suas

modalidades, a oferta de cursos de pós-graduação - lato sensu e stricto sensu -

vagas, acesso, condições de permanência nas IES públicas e aprendizagem.
14.5 Assegurar o direito para afastamento remunerado para cursos de especialização

(stricto senso), por no máximo de dois anos e sua implementação no município.

META 15



Valorizar os profissionais de ensino da rede municipal,  de forma a equiparar  seu

rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o

final do sexto ano de vigência deste PME.

Estratégias:
15.1 Constituir, por iniciativa da Secretaria de Educação, até o final do primeiro ano de

vigência deste PME, fórum permanente,  com representação dos profissionais  da

educação,  para  acompanhamento  da  atualização  progressiva  do  valor  do  piso

salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;
15.2 Constituir  como  tarefa  do  fórum  permanente  o  acompanhamento  da  evolução

salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –

PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE;
15.3 Avaliar  periodicamente  o  Plano  de  Carreira  dos  Profissionais  do  Magistério

observando os critérios da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
15.4 Garantir  a  assistência  financeira  específica  da  implementação  de  políticas  de

valorização dos(as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional

profissional.
15.5 Analisar piso salarial conforme qualificação profissional, havendo diferenciação para

todos os  níveis,  implementando  esse  percentual  no plano  de cargos e  salários,

evitando  o  achatamento  salarial,  bem  como,  revisando  a  remuneração  e  a

gratificação  dos  diretores,  secretários,  assistentes  pedagógicos,  coordenadores

pedagógicos  e  administrativos  da  escola,  contemplando  um  percentual  do  piso

salarial a ser definido por uma comissão representativa de todas as categorias.
15.6 Assegurar a elaboração de política pública que garanta a aposentadoria com salário

integral que o educador estiver recebendo no momento da aposentadoria, com a

criação de um fundo paralelo para a garantia desse benefício.

META 16

Assegurar, no prazo de dois anos, a atualização do Plano de Carreira do Magistério e

implantação do Plano de Carreira para os Profissionais de Serviço e Apoio Escolar da

Rede Municipal de Ensino.

Estratégias:
16.1 Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação e

concretização das políticas de formação, como forma de garantia da qualidade na

educação.
16.2 Estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção

e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da



educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
16.3 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas.
16.4 Implantar,  na  rede  municipal  de  ensino  o  acompanhamento  dos  profissionais

iniciantes,  supervisionados  por  equipe  de  profissionais  experientes,  a  fim  de

fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após

o estágio probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de

estudos na área de atuação, com destaque para os conteúdos a serem ensinados

por cada professor e as metodologias de ensino de cada disciplina;
16.5 Atualizar  o  plano  de  carreira  e  garantir  sua  implantação,  em  acordo  com  as

diretrizes definidas na base nacional comum de valorização dos profissionais  da

educação por meio da comissão formada por representantes do poder público e do

Conselho Municipal de Educação. 
16.6 Estimular a existência de comissões  e  fóruns  permanentes  de  profissionais  da

educação  de  todos  os sistemas  públicos  de  ensino  atuando  em  todas  as

instâncias  do  Município,  para  subsidiar  os  órgãos,  na atualização dos planos de

carreira.
16.7 Implementar, no âmbito do Município o planos de carreira para os profissionais de

serviço e apoio escolar.
16.8 Assegurar, na forma da lei, recursos financeiros para valorização dos profissionais

da educação da rede pública.
16.9 Garantir, em regime de colaboração com o governo estadual e o governo federal,

aos  profissionais  do  magistério  da  rede  pública  municipal  de  ensino,  o  acesso

gratuito  aos  instrumentos  tecnológicos  como  notebooks,  tabletes,  data-shows  e

outros equipamentos necessários aos professores em efetivo exercício.
16.10 Assegurar  o  cumprimento  das  horas-atividade,  conforme  a  legislação  vigente,

garantindo  material  didático-pedagógico  e  equipamentos  de  Tecnologia  da

Informação  (TI),  organizando  encontros  pedagógicos  no  intuito  de  atualizar

conteúdos,  projetos  coletivos,  revisão  de  atividades,  em  busca  da

interdisciplinaridade.
16.11 Garantir através de políticas públicas gratificação do gestor escolar das Unidades

Escolares da Rede Municipal  pelo número de educandos e em relação à carga

horária.
16.12 Assegurar  através  de  políticas  públicas  gratificação  aos  assistentes  técnicos

pedagógicos, coordenadores pedagógicos e secretários escolares, e professores de

carreira quando assumir um cargo de chefia na administração pública. 
16.13 Assegurar a regulamentação da avaliação por desempenho para os profissionais da

educação, para permanência no quadro funcional, bem como para que haja uma

bonificação salarial de acordo com o desempenho. Constituir um grupo de estudos

multidisciplinar  para  regulamentar  a  avaliação  constante  no  Plano  de  Carreira,

incluindo os ACTs.



16.14 Assegurar a criação e implementação de um plano de saúde para os servidores

municipais e também o prêmio de gratificação mensal por assiduidade.
16.15 Assegurar a criação de dispositivo legal que possibilite a dedicação exclusiva em

única instituição de ensino, conforme disponibilidade de vagas para os profissionais

de educação, ampliando assim a qualidade de vida deles.
16.16 Incentivar  a  divulgação  dos  projetos  na  mídia  publicitária  valorizando  os

profissionais da educação.
16.17 Incentivar os profissionais da educação a viagens de estudos e participação em

seminários e palestras, garantindo a socialização do saber adquirido.

META 17

Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito Municipal, condições para a

efetivação da gestão democrática, na  educação  básica  e    públicas  que  evidencie

o compromisso  com  o  acesso,  a  permanência  e  o  êxito  na  aprendizagem  do

estudante   do   Sistema municipal  de  Ensino,  no  prazo  de  2  (dois)  anos  após  a

aprovação deste Plano.

Estratégias:
17.1 Garantir  formação   aos   conselheiros   de  controle  social,  recursos  financeiros,

espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede

escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.
17.2 Consolidar  o  Fórum  Permanente  de  Educação  envolvendo  gestores  públicos,

trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, bem como incentivar

e oferecer suporte aos Profissionais.
17.3 Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento

de  grêmios  estudantis  e  associações  de  pais,  assegurando-se  lhes,  inclusive,

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua

articulação  orgânica  com  os  conselhos  escolares,  por  meio  das  respectivas

representações.
17.4 Estimular, em todas as instituições de educação básica e criação e/ou ativação de

conselhos escolares.
17.5 Garantir a participação  efetiva  da  comunidade  escolar  e  local  na  formulação  e

acompanhamento  dos Projetos políticos-pedagógicos, currículos escolares,  planos

de  gestão  escolar  e  regimentos  escolares possibilitando as condições objetivas

necessárias à operacionalização desta participação.
17.6 Favorecer  processos  de  autonomia  pedagógica,  administrativa  e  de  gestão

financeira nos estabelecimentos de ensino;
17.7 Garantir,  em  regime  de  colaboração,  programa  de  formação  continuada  para

gestores das escolas públicas.



17.8 Garantir  o  funcionamento do mecanismo de gestão democrática  nas escolas  de

educação básica.
17.9 Aprovar  dispositivo  legal   que   dispõe   sobre   a   implantação,   execução   e

avaliação  da  gestão  escolar  da educação básica e profissional da rede pública,

no prazo de um ano após a publicação deste Plano.
17.10 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o

controle  social  na  utilização  dos  recursos  públicos  aplicados  em  educação,

especialmente a realização de audiências públicas e a criação de portais eletrônicos

de transparência.
17.11 Criar  e/ou consolidar  fóruns consultivos  e deliberativos  para o  fortalecimento  do

conselho  municipal  de  educação,  conselhos  escolares,  conselhos  de

acompanhamento  e  controle  do  FUNDEB  e  da  Alimentação  Escolar,  com

representação  dos  setores  envolvidos  com  a  educação  e  com  as  instituições

educativas.
17.12 Aperfeiçoar  a ação do Conselho Escolar  ou órgãos equivalentes,  com base nos

princípios democráticos.
17.13 Implantar  avaliação  institucional  com  a  participação   efetiva   da   comunidade

escolar  incorporando  os resultados no Plano de Desenvolvimento da Escola, no

Projeto Político Pedagógico e no Plano de Gestão.
17.14 Definir  critérios  técnicos   para   o   provimento   dos   cargos   comissionados,

objetivando   chegar   ao   mínimo  necessário  e  que  estes  sejam  ocupados  por

profissionais habilitados na área da educação.
17.15 Implantar  a  Gestão  Democrática  com  base  nos  princípios  da  descentralização,

participação e transparência, visando à melhoria na qualidade do ensino.
17.16 Assegurar o cumprimento da legislação de ensino e as leis que regem o Sistema

Municipal de Educação de Ituporanga.
17.17 Reformular o Sistema de Ensino e as leis complementares do município após a

aprovação do Plano.
17.18 Elaborar, em conjunto com a Secretaria de Educação, o projeto de Gestão e o Plano

de Ação para as escolas.
17.19 Garantir a reformulação dos Estatutos das APPs e dos Regimentos dos Conselhos

Escolares após a aprovação do Plano.
17.20 Assegurar a descentralização de recursos para as APPs.
17.21 Atualizar o regimento escolar de todas as escolas da Rede de Ensino Municipal.
17.22 Assegurar a participação da sociedade civil no Plano de Ações Articuladas (PDE-

PAR).
17.23 Garantir a reformulação do PPP das Escolas e da Secretaria de Educação após a

aprovação do Plano.

META 18
Garantir  em regime de colaboração entre os demais entes federados e  entidades



público/privada  do  município,  o  atendimento  educacional  hospitalar  à  educandos

afastados do ambiente escolar por enfermidades. 

Estratégias:

Garantir apoio pedagógico aos alunos que necessitam de afastamento por enfermidades,

apoio que deverá ser realizado pelos profissionais das escolas.

Garantir ao aluno que esteve afastado da escola, por problemas de saúde, um espaço e um

profissional para que possa recuperar os conteúdos perdidos e sinta-se integrado na sala

de aula.

Promover ações de conscientização das famílias sobre a corresponsabilidade da saúde e

do processo de ensino e aprendizagem.

Fortalecer  as parcerias  entre  a Secretaria  de Saúde e a Secretaria  de Educação para

garantir o atendimento aos educandos afastados por enfermidades.

Assegurar qualidade no atendimento pedagógico em situação de internação domiciliar.

Incentivar projetos para a comunidade escolar, que visem ao desenvolvimento do bem-

estar físico, mental e social.

Fortalecer  parceria  entre  prefeitura,  hospital  e  família  durante  o  período  de  internação

hospitalar da criança.

Incentivar a elaboração e implementação de projetos que visem à prevenção de drogas

lícitas e ilícitas nas escolas. 

Assegurar a implementação no PPP das escolas de ações educativas em saúde, com o

objetivo de promover e prevenir doenças; com isso, evitar a hospitalização das crianças e

consequente afastamento da escola.

18.10 Incentivar cursos de Primeiros Socorros aos profissionais de educação.

META 19

Assegurar  a  implementação  de  ações  que  promovam  a  inclusão  da  Educação

Ambiental e a Educação Étnico-racial e Diversidade como conteúdo curricular a ser

ministradas como tema transversal pelas Redes Públicas e Privada de Ensino.

Estratégias:

Elaborar  projetos  multidisciplinares  de  Educação  Ambiental  em  parceria  entre  escola,

órgãos  públicos  e  privados,  que  envolvam  a  comunidade,  visando  ampliar  a

conscientização dos alunos, pais e comunidade, sobre a importância da preservação do

meio ambiente.

Promover  uma  educação  ambiental  crítica  e  emancipatória  nas  escolas  municipais,

estaduais  e  privadas  do  município,  tendo  em  vista  a  construção  da  sustentabilidade



ambiental  com o objetivo de repensar  as relações e o modo de vida humana no meio

ambiente.

Garantir subsídios financeiros governamentais e não governamentais para a realização de

projetos na esfera ambiental (construção de estufas, captação de energia solar, cisternas,

reflorestamento,  arborização,  árvores  específicas  em  passeios  públicos,  parques,  etc.),

como também apoio aos projetos já existentes no município. 

Incluir  no  PPP,  bem  como  no  calendário  escolar,  projetos  integradores  e  atividades

multidisciplinares, visando evitar o desperdício dos recursos naturais, como, por exemplo,

água, energia, alimentos, materiais impressos.  

Incentivar  os  professores  de  todas  as  unidades  escolares  a  participar  de  projetos

ambientais que já existem no município (Epagri,  AFUBRA, Mãe D’Água, Fucas, PESAPI

entre outros).

Fortalecer as parcerias com as instituições promotoras de educação ambiental no município

(Epagri, Afubra, Mãe D’Água, Fucas, PESAPI entre outros).

Auxiliar  na criação de uma Fundação Municipal  do Meio Ambiente,  e garantir  que seja

disponibilizado recursos financeiros  específicos  para  desenvolver  projetos  de  Educação

Ambiental nas escolas da rede pública e privada do município.

Incentivar a criação de hortas escolares, estimulando a alimentação saudável.

Incentivar a criação de projeto de fiscalização nas Unidades Escolares, em que os alunos

serão os fiscais para manter os ambientes limpos. 

19.10 Incentivar e melhorar a arborização e o paisagismo no município.

19.11 Incentivar  a  manutenção  da  cooperativa  de  separação  seletiva  e  de  parcerias  com

empresas de reciclagem.

19.12 Garantir  a  continuidade  de  aquisição  de  alimentos  para  a  merenda  escolar  sem

agrotóxicos.

19.13 Assegurar que a diversidade cultural, sendo um valioso elemento para o avanço e bem-

estar da sociedade brasileira, seja valorizada, desfrutada, genuinamente aceita e adotada,

como característica permanente de seu enriquecimento,  considerando as dimensões de

gênero, cultura e etnia.

19.14 Garantir  o reconhecimento da liberdade de consciência e expressão cultural  e religiosa,

respeitando as culturas e as religiosidades de todas as matrizes étnico-raciais nas práticas

educativas e escolares.

19.15 Assegurar  a  implementação  de  políticas  de  ações  afirmativas,  de  reparação  e  de

valorização da história, cultura e identidade das populações historicamente discriminadas,

como a população afro-brasileira, os povos indígenas e as minorias étnicas.

19.16 Assegurar o desenvolvimento de programas direcionados às populações afro-brasileira e



minorias  étnicas,  por  meio  de  ações  afirmativas  e  positivas,  alocando  investimentos  e

combinando  as  políticas  educacionais  com diferentes  áreas  como a  Saúde,  Moradia  e

Saneamento, Desenvolvimento e Assistência Social,  Meio Ambiente, Cultura, Trabalho e

Emprego.

19.17 Estabelecer  interlocução  entre  os  sistemas  de  ensino,  instituições  de  ensino  superior,

agências de fomento e pesquisa e os movimentos sociais, com vistas ao aprofundamento

das bases teóricas para o fortalecimento de uma educação antirracista e multirracial.

19.18 Assegurar que todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos tenham acesso,

permanência e sucesso na oferta de educação de qualidade social, sem serem submetidos

a qualquer forma de discriminação.

19.19 Assegurar  que  as  crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos,  idoso,  negros  e  indígenas

tenham  condições  de  realizar  seu  percurso  escolar  sem  os  históricos  impedimentos,

armadilhas  e  sobressaltos,  característicos  de  um  sistema  de  ensino  excludente  e

discriminatório.

19.20 Assegurar  a  Implementação  de  projetos  e  estimular  encontros  (fóruns,  comitês  ou

comissões) que abriguem organismos governamentais, da sociedade civil e instituições de

ensino  superior  como  espaço  de  controle  social,  proposição  e  acompanhamento  das

políticas de educação das relações étnico-raciais.

19.21 Assegurar  a  divulgação  nas  Unidades  Educativas  e  órgãos  ligados  à  educação  do

município as Leis n. 10.639/04 e n. 11.645/08, a Resolução CNE/CP n. 01/2004 e o Parecer

CNE/CP n.  003/2004,  mediante  material  impresso,  audiovisual  e/ou  outras  linguagens,

incluindo estratégias de divulgação na mídia local.

19.22 Assegurar  a  aquisição,  produção  e  distribuição  de  materiais  didático-pedagógicos  que

promovam  a  educação  das  relações  étnico-raciais  e  contemplem  as  especificidades

culturais  nas  unidades  educativas  no  município,  considerando  a  responsabilidade

administrativa e financeira das respectivas mantenedoras.

19.23 Regulamentar,  no  âmbito  do sistema municipal  de ensino,  por  intermédio  do Conselho

Municipal  de  Educação,  o  processo  de  implementação  das  Leis  n.  10.639/04  e  n.

11.645/08, da Resolução CNE/CP n. 01/2004 e o Parecer CNE/CP n. 003/2004, instituindo

diretrizes curriculares municipais.

19.24 Assegurar a inclusão no PPP nas Unidades Educativas do sistema municipal de ensino dos

princípios e diretrizes norteadores da educação das relações étnico-raciais que orientem as

práticas pedagógicas.

19.25 Assegurar a criação de cursos de formação continuada em serviço aos profissionais da

educação nas modalidades presencial e a distância sobre a diversidade étnico-racial com

foco na educação das relações étnico-raciais e no ensino da história e cultura africana,



afro-brasileira e indígena.

19.26 Incentivar  a  criação  de  campanhas  educativas  e  momentos  de  discussão  sobre  a

diversidade étnico-racial com as comunidades por meio de palestras, oficinas, festivais e

outros eventos, como estratégia de superação dos preconceitos e discriminações no âmbito

da sociedade, potencializando a ação pedagógica das instituições educativas

19.27 Assegurar a participação de educadores nos fóruns regionais,  estadual e nacional,  que

tratem das políticas voltadas à promoção da igualdade racial, e ao seu retorno que sejam

multiplicadores  de  seus  conhecimentos  a  fim  de  fortalecer  uma  rede  de  trabalho  que

possibilite  a  permanente  qualificação do processo  de implementação da  educação  das

relações étnico-raciais.

19.28 Garantir  a  inclusão em todos os  planos  de trabalho  dos profissionais  da  educação  da

abordagem da questão da diversidade étnico-racial, nos diferentes níveis e modalidades.

19.29 Assegurar,  nos dispositivos legais  e nas orientações pedagógicas,  que a educação das

relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena

seja compromisso e responsabilidade de todos os profissionais  da educação (gestores,

secretários escolares, professores, coordenadores, operacionais e outros) nos diferentes

níveis e modalidades de ensino no âmbito do sistema de ensino no município.

19.30 Incentivar a criação de oficinas pedagógicas para os estudantes que tratem da música, das

artes plásticas, da dança, do teatro,  do movimento e de outras manifestações artístico-

culturais com foco na cultura africana, afro-brasileira e indígena. 

19.31 Instituir  no  calendário  municipal,  congregando  a  rede  pública  e  privada,  a  Semana da

Consciência Negra, para a realização de atividades artístico-culturais e debater sobre a

história e cultura africana, afro-brasileira e indígena.

META 20

Ampliar  o  investimento  público  em  educação  pública  de  forma  a  atingir  os

parâmetros estabelecidos no Plano Nacional de Educação de no mínimo, o patamar

de 7% do Produto Interno Bruto – PIB do país no 5º ano de vigência desta Lei e no

mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

Estratégias:
20.1 Ampliar investimentos em educação mediante esforço conjunto da união, estado e

município.
20.2 Definir o custo aluno qualidade (CAQ) da Educação Básica do município à luz da

ampliação do investimento público em educação.
20.3 Garantir  o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, que

definem os gastos admitidos como de manutenção e desenvolvimento do ensino e



aqueles que não podem ser incluídos nesse tema.
20.4 Realizar  anualmente  a  adesão  aos  programas  do  FNDE  que  garantem  as

melhorias  estruturais  e  pedagógicas  ao  estudante,  com  vistas  a  garantir  a

melhoria da educação no município.
20.5 Desenvolver estudos que viabilizem destinar parcela maior da receita tributária

para o financiamento do ensino público municipal, mediante esforço conjunto da

união, estado e município.
20.6 Estabelecer parceria com o governo estadual e federal a fim de garantir a oferta

de cursos de graduação e pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado

aos profissionais da educação, em parceria com as IES públicas.
20.7 Fortalecer  os  conselhos  de  acompanhamento  e  fiscalização  dos  recursos  da

educação.
20.8 A partir  da  aprovação  deste  plano,  garantir  através  de  fóruns,  conferências,

colegiados,  audiências  públicas  entre  outras  formas,  a  participação  da

comunidade na gestão da educação municipal.
20.9 Cooperar com a união e estado no aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos

de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-educação.
20.10 Fortalecer  os  mecanismos  e  os  instrumentos  que  assegurem,  nos termos das

legislações vigentes, a transparência e o controle social na utilização dos recursos

públicos  aplicados  em  educação,  especialmente  a  realização  de  audiências

públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos

membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB.
20.11 Desenvolver,  com  apoio  do  setor  financeiro  da  prefeitura,  estudos  e

acompanhamento regular dos investimentos e custos por estudante da educação,

nos níveis e modalidades oferecidos pela rede municipal de educação.
20.12 Apoiar ações que tenham como objetivos a prorrogação do Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais  da

Educação, com aperfeiçoamento que aprofundem o regime de colaboração e a

participação  financeira  da  união  para  garantir  equalização  de  oportunidades

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino.
20.13 Regulamentar os critérios para distribuição,  em âmbito municipal,  dos recursos

adicionais  dirigidos  à  educação  ao  longo  do  decênio,  que  considerem  a

equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e

o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino.
20.14 Prover esforços junto à união e ao estado para a complementação de recursos

financeiros  para  a  rede  municipal  de  educação,  garantindo  e  efetivando  a

articulação entre as metas deste plano e demais instrumentos orçamentários do

município.
20.15 Garantir aplicação dos recursos destinados à manutenção, reforma e construção

de escolas públicas  com infraestrutura adequada às  etapas e modalidades de



ensino
20.16 Garantir o repasse direto de recursos às Unidades Executoras (APPs), por meio

de programas e projetos voltados à Educação.
20.17 Apoiar,  incentivar  e  fortalecer  a  criação  de Unidades Executoras  em todas as

Unidades Educativas, da Rede Municipal de Educação.
20.18 Assegurar a utilização dos indicadores do IDEB e a PROVINHA MUNICIPAL como

parâmetro  para  avaliar  a  qualidade  do  ensino  no  município,  como  forma  de

organizar e direcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB e outros recursos a

serem aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
20.19 Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
20.20 Assegurar  a  integração  de  ações  e  recursos  técnicos,  administrativos  e

financeiros,  entre  as  diversas  Secretarias  que  compõem  a  estrutura  da

Administração  Municipal  e  áreas  comuns,  para  aperfeiçoar  os  recursos  e

investimentos na área educacional.
20.21 Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das Unidades Educativas e

ampliar a autonomia financeira, por meio de repasse de recurso, diretamente às

Unidades  Escolares  para  despesas  de  manutenção  e  cumprimento  de  seus

projetos políticos pedagógicos.
20.22 Garantir  a  participação  dos  profissionais  da  educação  na  discussão  do  Plano

Plurianual  (PPA),  Lei  de Diretrizes  e  Orçamentárias  (LDO)  e  Lei  Orçamentária

Anual (LOA).
20.23 Assegurar a formação de uma equipe de profissionais da educação, para elaborar

projetos, que visem garantir recurso para a Educação da Rede Municipal.
20.24 Assegurar recursos financeiros na escola quanto à aquisição de equipamentos

com uma visão democrática das necessidades pedagógicas.
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