
LEI N° 1.202, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
PME,  PARA O PERÍODO DE 2009  A 2018,  E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dorival  Dirceu  Medinger,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte 

LEI:

Art.  1º. Fica aprovado o Plano Municipal  de Educação com vigência por 10 
(dez) anos, conforme constante no Anexo Único a presente Lei.

Art. 2º. A partir da vigência desta Lei as Escolas do Município deverão elaborar 
sua  Proposta  Pedagógica,  o  Regimento  Escolar  e  o  Plano  de  Desenvolvimento 
Escolar observando as prioridades, metas e ações do Plano Municipal de Educação, 
na área de sua competência.

Art.  3º. A  Administração  Municipal,  em  articulação  com  as  comunidades 
escolares  e  a  comunidade  civil,  procederá  às  avaliações  periódicas  da 
implementação do Plano Municipal de Educação.

Art. 4º. A primeira avaliação do Plano realizar-se-á no segundo ano de vigência 
desta Lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovar as medidas legais decorrentes, 
com vistas à correção de deficiências e distorções.

Art. 5º. O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município 
serão elaboradas de modo a dar suporte às metas constantes do Plano Municipal de 
Educação.

Art. 6º. Os Poderes Legislativo e Executivo do Município e o Sistema de Ensino, 
através da Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, 
incubir-se-ão  da  divulgação  deste  Plano  e  da  progressiva  realização  de  seus 
objetivos e metas, para que toda a comunidade Glorinhense o conheça e acompanhe 
sua implementação.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 29 de dezembro de 2009.

Dorival Dirceu Medinger
Prefeito Municipal

Tânia Aparecida de Andrade Duarte
Sec. Mun. da Educação

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              
              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento



Prefeitura Municipal de Glorinha

Secretaria Municipal de Educação
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I - APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos à comunidade de Glorinha o Plano Municipal 
de Educação (PME) que, consiste num documento referência do município, o qual se propõe 
a avaliar o sistema educacional com diretrizes e metas, para orientar a política da educação 
nos  próximos  dez  anos,  a  contar  da  data  de  sua  aprovação.  Constitui  um instrumento 
concreto e operacional que serve para orientar as decisões e ações do município.

Ao longo da realização do PME, desenvolveu-se uma política que foi definida  de 
forma  participativa,  com  envolvimento  da  comunidade  escolar,  de  suas  entidades 
representativas em um processo de estudos, de debates e de definições sobre o que se quer 
para  a  educação  do  município.  O  trabalho  analisou  evolutivamente  e  integradamente 
inúmeras  dimensões  da  realidade,  permitindo  assim  que  se  delineassem,  com  grande 
precisão, as características específicas de Glorinha.

Apresenta  ainda  um  diagnóstico  da  realidade  do  município  da  rede  pública 
municipal e estadual em todos os níveis e modalidades e, a partir desse, o estabelecimento 
de diretrizes e metas para os próximos dez anos. Sua construção está focada, na:

 Educação Infantil;

 Ensino Fundamental;

 Educação Especial;

 Formação e Valorização do Magistério;

 Financiamento e Gestão da Educação.
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II – INTRODUÇÃO

A  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  promulgada  em  1988,  pela 
primeira vez na história, inicia a explicitação dos fundamentos do Estado brasileiro elencando 
os direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos.

Os fundamentos do Estado Democrático de Direito são: a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo 
político (art. 1º da Constituição Federal). 

São objetivos fundamentais  da República:  construir  uma sociedade livre,  justa e 
solidária;  garantir  o  desenvolvimento  nacional;  erradicar  a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  e  quaisquer  outras  formas  de  discriminação  (art.  3º 
Constituição Federal).  Na área de educação, estamos, enquanto cidadãos e profissionais 
comprometidos  com  o  bem  estar  da  comunidade  na  qual  vivemos  permanentemente 
enfrentando situações desafiadoras.

Segundo a Constituição Federal do Brasil o direito à educação é de todos e inclui 
não  só  o  direito  ao  acesso,  mas  também,  o  direito  à  permanência,  ao  sucesso  e  a 
participação na gestão democrática do ensino público.

Vivemos  em  uma  época  de  transição  na  educação  brasileira,  novas  políticas 
educacionais,  modificações  no  currículo  escolar,  aprendizagem  mediada  por  novas 
tecnologias, teorias que estão inovando o cotidiano das salas de aula, práticas que enfatizam 
a  construção  da  autonomia,  competências  e  cidadania.  Portanto,  a  cidadania  deve  ser 
compreendida  como  produto  de  histórias  vividas  pelos  grupos  sociais,  sendo,  nesse 
processo,  constituída por diferentes tipos de direitos e instituições. No entanto, discutir  a 
cidadania hoje significa apontar a necessidade de transformação das relações sociais nas 
dimensões  econômicas,  política  e  cultural,  para  garantir  a  efetivação  do  direito  de  ser 
cidadão.

Eleger a cidadania como eixo vertebrado da educação escolar implica colocar-se 
explicitamente  contra  valores  e  práticas  sociais  que  desrespeitem  aqueles  princípios, 
comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os favoreçam. Isso não só se refere 
a  valores,  mas  também  a  conhecimentos  que  permitam  desenvolver  as  capacidades 
necessárias para a participação social efetiva. 

Numa sociedade democrática ao contrário do que ocorre nos regimes autoritários, o 
processo educacional não pode ser instrumento para a imposição, por parte do governo de 
um  projeto  de  sociedade  e  de  nação.  Tal  projeto  deve  resultar  do  próprio  processo 
democrático, nas suas dimensões sociais amplas, envolvendo a composição de diferentes 
interesses e a negociação política necessária para encontrar  soluções para  os conflitos 
sociais.                                      

A tarefa de transformar nosso complexo sistema educacional exige múltiplas ações. 
As mais importantes são as capazes de provocar impacto significativo na qualidade.
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1 – ASPECTOS HISTÓRICOS

1.1 – Origem do Município

1906: A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ABENÇOA O NASCIMENTO DE 
UMA POVOAÇÃO

O povoamento do Rio Grande do Sul começou em 1730, quando Dona Ana Guerra, 
irmã do Capitão-mor Francisco de Brito Peixoto, fundador de Laguna, em Santa Catarina, 
estabeleceu-se em um lugar chamado Lombas,  atual  cidade de Viamão.  Os campos de 
Viamão, por onde se estabeleceram os primeiros sesmeiros com seus agregados, familiares 
e pertences, compreendia também a extensa região situada entre os rios Gravataí e Sinos, 
que mais tarde viriam a ser distritos da Aldeia Nossa Senhora dos Anjos.

A aldeia Nossa Senhora dos Anjos foi fundada em 1763, pelo Capitão Antonio Pinto 
Carneiro, que vindo das Missões, trouxe consigo mil Índios Guaranis, estabelecendo-se às 
margens do rio Gravataí, atual cidade do mesmo nome. Nas terras da aldeia estavam os 
atuais Municípios de Canoas,  Cachoeirinha,  Gravataí  e Glorinha, que com o passar  dos 
anos, foram se emancipando, sendo Glorinha o último a emancipar-se em 04 de Maio de 
1988.

Num passado distante, o município era uma pequena vila, habitada por agricultores 
e pecuaristas situada à beira da rodovia RS-030, um pequeno núcleo com algumas casas 
comerciais, uma igreja, um clube e uma escola, era parada obrigatória para os que faziam a 
longa  viagem a  caminho  das  praias  do  litoral  norte.  Depois  se  transformou  em distrito, 
mantendo suas características rurais.

Em 1834, o Município de Gravataí - Região Metropolitana de Porto Alegre - dividia-
se em três distritos: Costa de Sapucaia, Freguesia da Aldeia dos Anjos e Passo Grande, 
mais tarde também conhecido como Rua da Glória. Nas laterais dessa "rua" - em verdade, 
uma  estradinha  ainda  com  traçado  bastante  primitivo,  formava-se  uma  pequena  vila, 
habitada  por  agricultores  e  pecuaristas,  em  sua  maioria,  descendentes  de  colonos 
portugueses.

Este singelo núcleo de moradores movimentava-se num cenário composto por meia 
dezena de casas de comércio (açougue, armazém de secos e molhados, quitandas com 
frutas e verduras, etc.), um clube recreativo, uma escola e uma primeira Capela Católica, 
construída  pelos  próprios  colonos,  onde,  aos  fins  de  semana,  assistiam  às  missas  e 
celebravam festas religiosas.

Em 1906,  essa  capelinha  original  é  praticamente  reconstruída  e  batizada  como 
Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, com o Distrito de Passo Grande
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Com a construção da auto-estrada, os viajantes mudaram o trajeto e o distrito sentiu 
a perda, especialmente seu comércio de produtos da região.

Com  o  crescimento  da  região  metropolitana,  Gravataí  foi  ficando  tipicamente 
urbana, voltada para a industrialização, em prejuízo da sua zona rural, que não recebeu a 
mesma atenção. Então começou a nascer o sonho da emancipação. Era chegada a hora de 
buscar a auto-administração, seguir seu próprio caminho e decidir o seu futuro: ou emancipar 
ou ficar para trás, perdida no tempo.

Formada a comissão de emancipação, em Junho de 1986 sob a Presidência do Sr. 
Pompilio  Gomes Sobrinho e demais lideres da comunidade,  iniciaram-se os preparativos 
para a realização do plebiscito que, autorizado pela Assembléia Legislativa, ocorreu no dia 
10 de Abril de 1988.

Compareceram 75% dos eleitores aptos a votar,  sendo que dos 1773 votantes, 
1350 votaram pela emancipação, com apenas 337 contra, 25 em branco e 21 votos nulos. A 
vitória foi comemorada pela população com muita festa.

No dia 04 de Maio de 1988, o governador Pedro Simon sancionou a Lei Estadual 
8590 que criou o município de Glorinha, que incluiu em sua área o também ex-distrito de 
Dom Feliciano, ambos então, pertencentes à Gravataí.

Glorinha está incluída na Micro-região compreendida por 23 municípios denominada 
Região Metropolitana de Porto Alegre.

Beneficia-se pela sua situação geográfica ao Pertencer à Grande Porto Alegre e 
fazer limites com as micro-regiões Litoral Norte e Vale do Rio dos Sinos.

1.2 – Primeiros Habitantes

O  município  de  Glorinha  tem  a  sua  formação  étnica  na  composição  de 
descendentes de portugueses e de alemães, com uma pequena parcela de italianos.

1.3 –  Símbolos Municipais

Instituídos  em  23  de  abril  de  1992,  pela  Lei  N°  103,  o  brasão  e  a  bandeira 
municipais, assim como os açudes, as atafonas e as centenárias figueiras, já fazem parte de 
nossa paisagem e história.

BRASÃO MUNICIPAL
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O  Brasão  Municipal  retrata  aspectos  do  Município,  representando,  mais 
especificamente:

a) o escudo em forma de cuia - a hospitalidade de seu povo;

b) a cidadela e lanças - sua soberania e defesa de seus interesses;

c) a Igreja Matriz - a formação cristã de seus habitantes;

d) a figueira - característica principal do centro da cidade;

e) o gado e o arroz - a produção agropecuária, sua economia básica;

f) as inscrições: sua identificação e data de criação.

BANDEIRA MUNICIPAL

A Bandeira é composta de três panos: verde, branco e amarelo, em tonalidades 
normais, constituindo o verde e o amarelo triângulos retângulos e o branco um quadrilátero 
ascendente entre os dois triângulos, ficando o ângulo reto do triângulo verde ao alto e à 
esquerda da Bandeira e o ângulo reto do triângulo amarelo embaixo e à  direita.
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I - Sobre o pano branco ao centro da Bandeira existe um círculo com o perímetro 
traçado em preto, dentro do qual está inserido o Brasão.

II - As duas faces da Bandeira são exatamente iguais, sendo vedado fazer uma com 
o avesso da outra.

A  Bandeira  Municipal,  além  das  cores  do  Brasão,  é  composta  de  três  tons 
principais: verde, branco e amarelo, que ficam instituídas como cores oficiais do Município, 
representando:

a) o verde - a natureza preservada, seus campos e suas matas;

b) o branco - a tranqüilidade do local, a fé e a esperança de seu povo;

c) o amarelo - seus campos produtivos gerando riqueza e prosperidade.

Ao lado do Brasão e da Bandeira, o município de Glorinha ostenta outro símbolo 
marcante, menos solene e mais descontraído do que os dois primeiros: é a menina/boneca 
Glorinha, que ganhou os corações da comunidade glorinhense, transformando-se no símbolo 
mais gracioso, simpático e hospitaleiro da comarca que granjeou o merecido título de Um 
Paraíso Entre a Capital, a Serra e o Mar...

BONECA GLORINHA

Criada  pela  artista  gráfica  Tânia  Ruosas  como  personagem de  identificação da 
ExpoGlorinha  de   2002,  a  bonequinha  nasceu  como  uma  anfitriã  para  a  grande  feira 
municipal, ilustrando toda a folheteria promocional do evento.
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Aparentando  uma idade entre 12 e 13 anos, com  traços e indumentária açorianos, 
uma aventalzinho sobre a saia, uma tiara de flores nos cabelos, tamanquinhos delicados e 
muita doçura, com brejeirice e ingenuidade bem interioranas."

             

2 - CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

2.1 Aspectos  Geográficos

O Município de Glorinha está localizado na região da Grande Porto Alegre, a oeste 
da Capital do Estado, a  44 km por via rodoviária.

2.2. Extensão e Limites

O Município possui uma área de 292km2, cujos limites são os seguintes:

Norte – Taquara

Sul – Viamão

Leste – Santo Antonio da Patrulha

Oeste – Gravataí

2.3  Relevo e Solo

O relevo constitui-se da várzea e planície com leves coxilhas, com altitude média de 
30m acima do nível do mar.

O solo é do tipo podzólico,  vermelho amarelo, textura média,  relevo ondulado e 
substrato de arenito.

As principais características do solo são: profundo, poroso, drenado e de textura 
média.

É relativamente pobre em matéria orgânica e nutrientes disponíveis.

Pelo relevo ondulado é moderadamente suscetível à erosão, com ligeira limitação 
ao uso de implementos.

Pela topografia, porém, apresenta boa capacidade de retenção de água.

2.4 Hidrografia

O Município está integrado ao sistema hidrográfico da Bacia do Jacuí. É banhado 
pelos arroios Miraguaia, Passo Fundo, Passo da Taquara, Contendas e Passo do Pinto.

2.5 Clima

O Clima é subtropical, variando de -2º C a 36º C, sendo que a temperatura média é 
de 19º C. O período de chuvas é de Junho a Setembro, época em que ocorrem as geadas. A 
precipitação anual é muito variável, chegando às vezes a ultrapassar os 1500 mm.

2.6 Aspectos Demográficos

Gráfico populacional do Município de Glorinha
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Ano População Urbana População Rural Total
2001 1.285 4.399 5.684
2006 1.813 4.931 6.744
2007 1906 5002 6.908
2008 2.167 4.892 7.059

2.7  Aspectos Econômicos

A  economia  de  Glorinha  esteve  ligada  somente  ao  setor  primário:  pecuária, 
agricultura e indústria extrativa. As culturas mais significativas do município são: arroz, milho, 
cana-de-açúcar, mandioca e frutas cítricas.

A  pecuária  conta  com um rebanho  bovino  com cerca  de  20.216  (  IBGE 2006) 
cabeças, sendo a criação extensiva seu ponto forte. 

Atualmente  Glorinha  conta  com  7  indústrias,  que  oferecem  empregos  para  os 
habitantes da cidade e das cidades vizinhas, sendo que o maior número de funcionários vem 
de fora do município porque não temos mão-de-obra especializada, pois em nosso município 
não há nenhuma Escola técnica ou extensão de curso técnico profissionalizante. Também 
temos em nosso município a extração mineral de pedra grés  

2.7.1 Comércio e Indústria

Atualmente  existem  no  Município  as  seguintes  indústrias  e  estabelecimentos 
comerciais:

01 Ind. de laticínios;

01 Serralheria;

04 Com. prod. agropecuários;

02 Ind. de telas;

02 Postos de gasolina;

02 Ind. de artefatos de cimento;

05 Restaurantes;

01 Ind. de móveis;

02 Locadoras de vídeo;

02 Lan House

04 Beneficiadoras de arroz;

02 Postos de Lavagem;

02 Serrarias

01 Malharia;

04 Bazares;

05 Mini-Mercados; 

03 Oficinas Mecânicas;

03-Super- Mercados

02 Oficinas de Lanternagem

02 Fruteiras   

01 Distribuidora de Gás;

04 Padaria;

01 Gráfica e serigrafia;

08 Açougues;

03 Empreiteiras civis;

03 Farmácias;

01 Auto-elétrica;

01 Comércio de bebidas;

01 Abatedouro;

02 Clinicas Dentárias;  

05 Salões de Beleza

08 Bares;

01 Rebobinagem e elétrica;

02 Madeireiras;

01 Parque de remates;

01  Fábrica  de  colchões  (  CIA  do 
Sono)     
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             01 Indústria de Placas de 
MDF ( FIBRAPLAC )

01 Ind. de Máquinas e Equipamentos 
para  processamento  de  bobinas  de 
aço( DIVIMEC )     

01 Indústria de embalagens plásticas 
( FADA )

01  Indústria de    Processamento de 
aços planos  ( PANATLÂNTICA )

01 Indústria Estruturas Pré- Moldadas 
(Thor)

01 Fábrica de salgadinho

02 Lojas de móveis

01 Loja de aviamentos

04 Lojas de Roupas

02 Lojas de Calçados

01 Relojoaria

03 Escritórios Contábeis

FIBRAPLAC

CIA DO SONO
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DIVIMEC

PANATLÂNTICA

2.7.2 Mercado e Comercialização

A produção de arroz é comercializada no próprio município e municípios vizinhos, 
através  dos  engenhos  de  beneficiamento  sendo  que  uma  parte  transferida  para  Santo 
Antônio da Patrulha onde encontra-se instalada a Cooperativa de Produtos Orizicolas e de 
lá vendida para outros Estados.

As demais culturas são utilizadas para o consumo próprio, na alimentação do gado 
leiteiro e o excedente é comercializado no próprio município e municípios vizinhos.

A venda de gado é realizada no parque de remates local e através da venda direta 
dos produtores.

2.7.3 Escoamento da Produção

O escoamento da produção é feito via terrestre através da rodovia RS-030 que 
corta o município ligando-o aos municípios vizinhos e pela BR-290 que liga o município 
diretamente com a capital do Estado e à BR 101, que liga Glorinha com o Estado de Santa 
Catarina e demais estados brasileiros.
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3 - ÓRGÃOS PÚBLICOS

17º Batalhão da Policia Militar, Delegacia de Policia Civil, Junta do Serviço Militar, 
RGE  (Distribuidora  Gaúcha  de  Energia  Elétrica),  Unidade  de  Saneamento  de  Glorinha 
CORSAN, SINE, Unidade de Correios e Telégrafos.

3.1 Órgãos Colegiados de Cooperação

Conselho  Municipal  de  Controle  Social  do  FUNDEB,  Conselho  Municipal  de 
Educação;  Conselho  Municipal  de  Alimentação  Escolar,  Conselho  Municipal  de  Saúde, 
Conselho Tutelar, Comissão Municipal de Defesa Civil, Conselho Municipal de Assistência 
Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA); Conselho 
Municipal  de  Desenvolvimento  (COMUD);  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  de 
Desenvolvimento  Integrado  Urbano,  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural 
(COMUDER) 

4 - ASPECTOS SOCIAIS

A população organiza-se em entidades não governamentais que têm por objetivo 
representar grupos sociais, associados por interesses comuns. São entidades atuantes:

- Clube de Mães;

- Centro de Tradições;  

- Rotary Club;

- Grupo de Danças Alemãs; 

- Sociedade de Canto Lírico Brasileiro;

- Associações Comunitárias;

- Associação de Preservação Ambiental de Glorinha – APAG.

-  Associação Cultural e Ambientalista Prometeu Acorrentado  (ACAMPA)

-Associação Comercial e Industrial de Glorinha (ACISGLO)

- Clube Desportivo e Social ( Glorinha Futebol Clube )
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5. ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA

5.1 Sistema de Habitação

A situação habitacional pode ser considerada como não satisfatória principalmente 
na zona rural e em algumas vilas e bairros urbanos. Há um grande número de famílias cujas 
habitações precisam de melhoramentos. Os tipos comuns de habitação são os de madeira, 
onde algumas não possuem instalações sanitárias e ainda  não dispõe de energia elétrica.

Algumas unidades habitacionais foram construídas nos últimos anos, bem como 
reformas  e  ampliações  através  de  programas  Estaduais  e  Federais  com  auxilio  do 
município.

Há  no  centro  do  município  um Loteamento  Popular,  o  Loteamento  Bela  Vista, 
localizado à beira da Avenida Avelino Maciel Neto, formado por 114 casas.

6.  ASPECTOS DE SAÚDE

Quanto ao aspecto saúde, referente ao Município, a prevalência de doenças ocorre 
de acordo com as variações climáticas,  caracterizando-se pela incidência  de doenças e 
infecções agudas respiratórias e crônicas em ambos os sexos e em todas as faixas etárias.

As doenças infecto-parasitárias, do aparelho circulatório, cardiopatias, desidratação 
e do aparelho digestivo, também incidem em uma porcentagem considerável na população. 
Acredita-se que as precárias condições de higiene, o baixo grau de instrução, o clima úmido 
e  frio,  as  baixas  condições  socioeconômicas  da  população  e  as  crendices  populares 
acarretam um aumento considerável de tais doenças. O coeficiente da mortalidade infantil 
foi em torno de 32,79% por nascidos vivos. ( Fonte Fundação de Ecxonomia e Estatística)

Os recursos financeiros disponíveis na área da saúde pública advém do Município, 
Estado e União. Para minimizar as causas e auxiliar o tratamento e a prevenção de doenças 
foi implantado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS com o objetivo de 
orientar e acompanhar as famílias do nosso município na prevenção e combate às principais 
doenças que afligem a nossa população.

Os recursos financeiros advém de repasses dos governos Estaduais e da União. 
Cabe ressaltar ainda que estes repasses só são feitos a partir  de prestações de contas 
devidamente aprovados pelo CMS (Conselho Municipal da Saúde) e após audiência Publica 
de forma que a população saiba onde são empenhados os recursos da saúde.  Para  o 
atendimento da população na área da saúde.

O município de Glorinha conta hoje com a Saúde Municipalizada, com o Fundo e o 
Conselho Municipal de saúde ativos, com um ambulatório Municipal via SUS, serviços de 
Saúde Curativa e preventiva.

Programas de Serviço no ambulatório:

• Programa de Agentes de Saúde, Programa de Saúde da Mulher, Programa de 
Saúde Mental, Programa TBC, DST, AIDS, Programa de Nutrição Materno Infantil.

Salientamos também o grande nº de profissionais em saúde e sua qualificação:

• 3 unidades básicas de saúde

• 1 unidade móvel de saúde

• 1 clínica de reabilitação 

• 3 consultórios dentários particulares



• 1 farmácia do SUS

 Profissionais disponíveis pela Secretaria Municipal da Saúde:

Nº Profissionais
18 Médicos
3 Odontólogos
2 Enfermeiras
9 Técnicos em enfermagem
1 Psicólogo
2 Fisioterapeutas

7. ASPECTOS CULTURAIS

Glorinha, no âmbito cultural, recebe grande influência dos primeiros colonizadores 
que  aqui habitavam. As festas religiosas, as cavalhadas, as feiras agropecuárias e o  Kerb 
caracterizavam nossas tradições.

Tem em suas raízes o tradicionalismo através das prosas, versos, lida campeira e 
danças típicas de nosso estado, bem como tradições alemãs. O jeito interiorano, as formas 
de linguagem são também aspectos culturais marcantes em nosso pequeno município, que 
ainda está desenvolvendo suas manifestações e fomento cultural.

8. ASPECTOS TURÍSTICOS

Glorinha apresenta como aspectos turísticos suas frondosas figueiras, a igreja 
matriz de Nossa Senhora da Glória, a roda d’água situada na Localidade de Pituva, uma 
cachoeira e uma atafona situadas no Maracanã.

O  próprio relevo das localidades  do interior é de uma beleza singular que encanta 
os que por aqui passam, bem como a oportunidade de degustar deliciosos  doces, salgados 
e queijos fabricados no município.  

9.  ASPECTOS RELIGIOSOS

Glorinha é um município de acentuadas tradições religiosas.  A Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus e outras entidades religiosas, situam-se na sede e no interior do município.



III - SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO

Glorinha  pertence  à  28º  Coordenadoria  Regional  de  Educação  da  Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.

Existem no município quatro escolas municipais na zona rural, sendo que  duas 
atendem desde Educação Infantil  ( Jardim A e B) até 8ª série,  uma atende a Educação 
Infantil ( Jardim B) e turmas até 5ª série e uma atende de 1º Ano  até 4ª série.

 No Centro do município existem duas escolas municipais, a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Ary Soares com atendimento de turno integral do Jardim A ao 2º ano 
do ensino fundamental  e a Escola Municipal  de Educação Infantil  Maria Celma Mendes 
Peralta, inaugurada em fevereiro de 2004 suprindo uma das necessidades do município. A 
mesma está localizada na Avenida João Batista da Silva nº 210 e atende 78 crianças de 0 a 
3  anos,  residentes  no  município,  e  está  com  projeto  de  ampliação  para  agilizar  o 
atendimento. 

Escolas Municipais:

1 Escola Municipal de Educação Infantil Maria Celma Mendes Peralta

    

Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Berçário 

1
0 a 1 5 7 10 7 7 6

Berçário 
2

1 a 2 10 9 15 16 22 12

Maternal 
1 A

2 a 3 8 10 11 17 28 18

Maternal 
1 B

2 a 3 - 20 13 14 23 12

Maternal 
2 A

3 a 4 16 23 20 14 -Jardim A 18

Maternal 
2 B

3 a 4 12 JA
4 a 5

13 17 18 -Jardim B 12

TOTAL 51 82 86 86 80 78

No ano de 2007 foi implantado o Ensino Fundamental de 9 anos, sendo que neste 
ano  de 2009, as Escolas municipais já atendem turmas de 3º ano. O currículo de 8 e de 9 
anos seguem paralelos até que em 2015 o de 8 anos seja extinto.

O município conta com duas Escolas Estaduais, sendo que 1 localiza-se na zona 
rural  e  oferece Ensino Fundamental  completo e 1 na zona urbana,  que oferece Ensino 
Fundamental e médio. 



2 E. M. Acilino Peixoto Soares:

  

Ano

2002    % 2003     % 2004     % 2005     % 2006     % 2007      % 2008     %

Matrícula 019 100 021 100 014 100 035 100 032 100 39 100 38 100

Transf.
002 10,5 006 28,6 000 00,0 000 00,0 000 00,0 07 18 02 5,3

Evadidos
000 00,0 000 00,0 000 00,0 000 00,0 000 00,0 00 00 04 10,5

Mat.Final 017 89,5 015 71,4 014 100 035 100 032 100 32 82 32 84,2

Aprovad.
016 94,0 013 86,7 013 92,9 034 97,1 029 90,6 26 81,2 25 78

Reprov.
001 06,0 002 13,3 001 07,1 001 02,9 003 09,4 06 18,8 07 22

Mat.Final 017 100 015 100 014 100 035 100 032 100 32 100 32 100

3. E. M. Álvaro Ferrugem;

     

Ano 2002    % 2003     % 2004     % 2005     % 2006      % 2007     % 2008    %

Matrícula 119 100 135 100 194 100 225 100 295 100 326 100 365 100

Transf.
006 05,0 017 12,6 018 09,3 023 10,2 032 10,9 60 18,4 60 16,4



Evadidos
000 00,0 001 00,7 000 00,0 000 00,0 001 00,3 01 0,3 07 1,9

Mat.Final 113 95,0 117 86,7 176 90,7 202 89,8 262 88,8 265 81,3 298 81,7

Aprovad.
145 092 81,4 103 88,0 149 84,7 178 88,1 222 225 85 249 83,6

Reprov. 16
11,6 18,6 014 12,0 027 024 15,3 040 11,4 40 15 49 16,4

Mat.Final 162 100 117 100 176 100 202 100 262 100 265 100 298 100

4. E. M. Coronel Sarmento:

Ano 2002      % 2003     % 2004     % 2005     % 2006    % 2007     % 2008     %

Matrícula 241 100 240 100 231 100 250 100 278 100 247 100 270 100

Transf.
018 07,5 031 12,9 017 07,4 025 10,0 40 14,4 42 17 63 23,3

Evadidos
007 02,9 002 00,8 007 03,0 006 02,4 0 00,0 00 00 03 1,1

Mat.Final 216 89,6 207 86,3 207 89,6 219 87,6 238 85,6 205 83 204 75,1

Aprovad.
203 94,0 180 87,0 160 77,3 182 83,1 191 80,3 165 80 161 79

Reprov.
013 06,0 027 13,0 047 22,7 037 16,9 47 19,7 42 20 43 21

Mat.Final 216 100 207 100 207 100 219 100 238 100 205 100 204 100



5. E. M. São Pedro:

Ano 2002     % 2003     % 2004     % 2005     % 2006     % 2007     % 2008    %

Matrícula 146 100 159 100 146 100 164 100 169 100 166 100 156 100

Transf.
014 09,6 027 17,0 016 11,0 021 12,8 015 08,9 20 12 28 18

Evadidos
001 00,7 000 00,0 001 00,7 000 00,0 002 01,2 00 00 00 00

Mat.Final 131 89,7 132 83,0 129 88,3 143 87,2 152 89,9 146 88 128 82

Aprovad.
107 81,7 111 84,1 116 90,0 131 91,6 135 88,8 139 95,2 114 89

Reprov.
024 18,3 021 15,9 013 10,0 012 08,4 017 11,2 07 4,8 14 11

Mat.Final 131 100 132 100 129 100 143 100 152 100 146 100 128 100

6. Escola Municipal Ary Soares:



Ano 2002      % 2003     % 2004     % 2005     % 2006     % 2007   % 2008    %

Matrícula - - - - - - - - - - - - 40 100

Transf.
- - - - - - - - - - - - 00 00

Evadidos
- - - - - - - - - - - - 00 00

Mat.Final - - - - - - - - - - - - 40 100

Aprovad.
- - - - - - - - - - - - 40 100

Reprov.
- - - - - - - - - - - - 00 00

Mat.Final - - - - - - - - - - - - 40 100

No ano de 2008 foi inaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary 
Soares,  localizada  na  Rua Venâncio  dos Santos  nº  955,  no  Centro  do  município.  Esta 
Escola funciona em turno integral e está sendo construída em módulos. No momento atende 
turmas de Jardim A, Jardim B, 1º  e 2º ano, num total de 87 alunos da zona urbana do 
município.

No turno da manhã os alunos tem atividades curriculares e à tarde participam de 
oficinas de inglês, música, arte, informática e expressão corporal.

Existe a necessidade de reavaliação do Regimento da Escola para adequação do 
sistema de ensino em tempo integral, que será feito neste ano de 2009.

Boletim Estatístico – Geral

Ano 2002    % 2003  % 2004   % 2005   % 2006     % 2007      % 2008     %

Matrícula 525 100 555 100 585 100 674 100 774 100 778 100 869 100

Transf.
040 07,6 081 14,6 051 08,7 069 10,2 087 11,2 129 9,7 153 17,6

Evadidos
008 01,5 003 00,5 008 01,4 006 00,9 003 00,4 01 0,1 14 1,6

Mat.Final 477 90,9 471 84,9 526 89,9 599 88,9 684 88,4 648 90,2 702 80,8

Aprovad.
418 87,6 407 86,4 438 83,3 525 87,6 577 84,4 553 85,3 589 84

Reprov.
059 12,4 064 13,6 088 16,7 074 12,4 107 15,6 95 14,7 113 16

Mat.Final 477
100
%

471 100 526 100 599 100 684 100 648 100 712 100

                Fonte: Atas Finais e Censo Escolar (2002 a 2008)



TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS E NÚMERO DE ESCOLAS POR REDE DE 
ENSINO

REDE PÚBLICA ESTADUAL PÚBLICA MUNICIPAL PRIVADA

ESCOLAS 2 6 - 0 - 

Nº DE ALUNOS 801 808 - 0 -
TOTAL:    1609 alunos

IV -  DIAGNÓSTICO



Através dos dados levantados referentes à caracterização do Município e sistema 
social, constata-se que há varias metas a serem alcançadas nos seguintes aspectos:

- Aspectos de Infra-estrutura: Necessidade de maior investimento especialmente no 
aspecto de habitação  rural e saneamento básico.

- Aspectos Econômicos: Observa-se grande carência de formação de mão-de-obra 
para a população jovem que, não estando preparada para competir no mercado de trabalho 
ou sai do Município em busca de formação, e ao concluir não retorna por não ter emprego 
no Município ou não procura acesso à formação e, por isso,  não consegue trabalho na 
cidade.

Há  necessidade  de,  através  de  auxílios  e  recursos,  implantar  programas 
específicos para a zona rural, levando recurso às famílias no sentido de fortalecer e fixar os 
pequenos produtores no campo, evitando assim o êxodo rural, que é um dos problemas 
sentidos nos últimos anos.

- Aspecto Educacional: O número de crianças e adolescentes que freqüentam a 
Escola,  vem  aumentando  a  cada  ano,  porém,  algumas,  pelas  características  que 
apresentam, necessitam de um atendimento especial com profissionais especializados para 
a realização de um trabalho paralelo, tentando com isso auxiliar os professores no trabalho 
com estes alunos.  Há a necessidade da criação de uma equipe multidisciplinar  em um 
espaço  de  atendimento  especializado  para  que  estes  alunos  realizem  atividades 
direcionadas.   

Da  mesma  forma  as  crianças  e  adolescentes  portadores  de  necessidades 
educacionais especiais mais graves e que tenham algum tipo de impedimento, devem ser 
encaminhados para atendimento especializado em Escola apropriada, (APAE). 

Há necessidade de implantar programas específicos para  a criação de projetos 
levando formação profissional no sentido de fortalecer a mão-de-obra dos trabalhadores do 
município, evitando assim a , emigração que é um dos problemas sentidos nos últimos anos.

-  Aspectos  de  Saúde:  Há  necessidade  de  realizar  um planejamento  global  na 
Saúde,  com  ampliação  de  atendimento  pleno  da  demanda  com  ações  educativas  e 
preventivas.

- A principal fonte de renda do município é a indústria e comércio.

- Concluindo, pode-se dizer que em todos os segmentos da população, isto é, no 
que  se  refere  a  idosos,  pessoas  portadoras  de  deficiência,  crianças  e  adolescentes, 
população fora do mercado de trabalho, famílias e migrantes, verifica-se a necessidade de 
continuar com os trabalhos que já  vêm sendo realizados pela  Assistência  Social,  e  em 
algumas áreas de atuação  é necessária a ampliação destes trabalhos.

Em síntese, é grande o índice de população jovem que sai do município e não 
retorna  por  falta  de  oportunidades  e  também,  por  outro  lado,  é  grande  a  chegada  de 
migrantes  que chegam em busca  de oportunidade  de emprego  e  de  uma vida  melhor, 
fazendo com que a população cresça rapidamente e a oferta de serviços tenha que ser 
adequada à demanda. Modificar esse quadro faz-se necessário para que os nossos jovens 
tenham melhores perspectivas de vida.

É preciso que toda a população do nosso município se conscientize de que todos 
são responsáveis pelo lugar onde vivemos e que todos nós busquemos soluções conjuntas 
para  a preservação do meio  ambiente e construção de um município  cada vez melhor, 
formado por pessoas conscientes das conseqüências de suas atitudes diante do processo 
de recuperação e manutenção da vida no planeta.

Somente conseguiremos desenvolver esta consciência a partir de uma educação 
capaz  de  fazer  com que  o  nosso  aluno  seja  participante  ativo  da  construção  de  uma 
Glorinha e de um mundo melhor. 



 

V - CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1- OBJETIVOS E PRIORIDADES:

Em síntese, o Plano tem como objetivos:

- A elevação global dos níveis de escolaridade da população.

- A melhoria de qualidade do ensino em todos os níveis.

- A redução das desigualdades sociais no acesso e permanência com sucesso, na 
educação pública. 

-  A democratização da gestão do ensino  público, com a criação dos Conselhos 
Escolares e eleição para a escolha dos Diretores das Escolas municipais, obedecendo aos 
princípios da participação de profissionais da educação, não só na  elaboração do projeto 
pedagógico  da  escola  e  comprometimento  com  a  sua  execução,  mas  também  na 
participação de todos da comunidade escolar nas decisões da Escola, na busca de um 
ensino de qualidade, que vise o pleno desenvolvimento do aluno. 

Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para 
responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na qualidade, à 
dos países desenvolvidos, que precisa ser construída constante e progressivamente, são 
estabelecidas prioridades neste plano, segundo o dever constitucional e as necessidades 
sociais:

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças 
de 6 a 14 anos, assegurando seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 
ensino.

Essa prioridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que todos 
obtenham a formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio 
cultural  de  sociedade  moderna.  O  processo  pedagógico  deverá  ser  adequado  às 
necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente significativo. 

Prioridade  de  tempo  integral  para  as  crianças  das  camadas  sociais  mais 
necessitadas.

2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria ou que não o concluíram.

A  erradicação  do  analfabetismo  faz  parte  dessa  prioridade,  considerando-se  a 
alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e parte intrínseca desse nível de 
ensino.  A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo de domínio dos 
instrumentos  básicos  da  cultura  letrada,  das  operações  matemáticas  elementares,  da 
evolução histórica da sociedade humana.

3. Ampliação do atendimento em todos os níveis de ensino – Ensino Fundamental à 
Educação Infantil e a gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os jovens que 
completam o nível anterior, como também para os jovens e adultos que não cursaram os 
níveis de ensino nas idades próprias.

A ampliação do atendimento significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de 
vagas, atendendo às necessidades da sociedade.

4. Valorização dos Profissionais da Educação – Particular atenção deverá ser dada 
à  formação inicial  e  continuada.  Faz  parte  dessa  valorização a  garantia  das  condições 
adequadas de trabalho, oferecimento de recursos pedagógicos adequados para o trabalho 
do  professor  e  de tempo para  estudo  e  preparação das aulas,  salário  digno,  com piso 
salarial e carreira de magistério.

5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino, contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta 
e  difusão  dos  dados,  como  instrumento  indispensáveis  para  a  gestão  do  sistema 
educacional e melhoria do ensino.



Cremos que o PME deva ser um instrumento para tornar a educação realmente 
uma prioridade municipal. A sua efetivação depende do esforço integrado e compartilhado 
entre  todas  as  esferas  e  agentes  do  processo  educativo,  incluindo  a  União,  Estado, 
Municípios,  Escolas,  os dirigentes escolares,  os professores,  os alunos,  as famílias e a 
sociedade como um todo.

Se  cada  uma  dessas  instâncias  e  segmentos  fizer  a  sua  parte,  com  certeza 
poderemos atingir as diretrizes e metas propostas, tornando-o uma realidade. Temos plena 
consciência de que os objetivos e metas deste plano somente poderão ser alcançados se 
ele for assumido como um compromisso da sociedade para consigo mesma.

A educação está no cerne da exclusão social. Em primeiro lugar, porque ela mesma 
tem sido excluída deste;  em segundo lugar porque ser excluído da escola significa, por 
conseqüência, ser excluído da participação social, das oportunidades de emprego, de renda, 
das condições pessoais e familiares importantes para cuidar da sua saúde, alimentação, 
habitação e até da educação de seus filhos.

- O analfabetismo é apenas o fenômeno mais evidente e doloroso da exclusão 
escolar. Embora tenha regredido significativamente nos últimos anos, era em 2006 ainda 
uma chaga social, pois segundo dados do IBGE , 11,1% da população brasileira maior de 15 
anos não sabia ler e escrever. Ser excluído do mundo letrado significa estar fora de grande 
parte  das  informações,  do  acesso  ao  conhecimento  escrito,  e  quase  fatalmente,  do 
emprego. E hoje se fala em analfabetismo sociocultural e analfabetismo tecnológico.

- O ensino fundamental obrigatório deu passos largos no sentido de obrigar 
todas as crianças de 6 a 14 anos a estarem na escola, mas ainda não alcançou 2,5 milhões 
delas. A reprovação é outra forma de exclusão, seja porque induz ao abandono escolar, seja 
porque  exige  das  crianças mais  tempo  do  que  o  previsto  para  aprender  os  conteúdos 
considerados essenciais naquele nível de ensino.

A cidadania deve ser entendida como possibilidade de acesso real, ao exercício 
efetivo dos direitos básicos, comuns a todos os integrantes da Nação e ao cumprimento dos 
deveres  correspondentes.  Frente  às  profundas e  rápidas  mudanças  que  se  operam no 
mundo de hoje, em todos os ambientes,  não servem mais habilidades e conhecimentos 
estáticos,  mas  requer-se  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender  a  aprender,  a 
flexibilidade, a adaptabilidade e a disposição de aprender permanentemente, ao longo da 
vida. Por isso, a educação não se restringe aos anos escolares e ao ambiente da escola 
formal.  O mundo do trabalho está  a exigir  dos  trabalhadores qualificação e atualização 
permanente.  

2 - EDUCAÇÃO É O GRANDE PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL

Destacam-se  as  seguintes  idéias  que  dão  a  tônica  ao  Plano  Municipal  de 
Educação:

a) Educação como direito;

b) Educação como fator do desenvolvimento econômico e social;

c) Educação como meio de combate à pobreza e à miséria.

Não entramos no campo da discussão teórica nem fazemos restrições a qualquer 
das três. Recolhemos dados sobre a educação em cada um desses eixos.

1. Educação como direito – Sendo um direito de toda pessoa, a educação deve 
ser garantida do nascimento à idade adulta porque sem ela a pessoa não se completa, não 
se  realiza  e  não  contribui  com o  desenvolvimento  do  grupo  social.  É  dever  do  Estado 
garantir  a  educação  desde  a  etapa  infantil  até  os  níveis  mais  elevados  do  saber,  do 



conhecimento científico e da produção artística, segundo a capacidade de cada um. E assim 
está posto no Plano Municipal de Educação.

2. Em segundo lugar, ressaltamos o papel da educação no desenvolvimento do 
País.

 3. Em terceiro lugar, nas diretrizes, objetivos e metas, abrimos espaço ao tema da 
educação como instrumento de combate à pobreza e a miséria. Estes problemas estão na 
agenda política, nas preocupações da sociedade brasileira. Mais do que nunca se impõe ao 
Município  reverter  o  quadro  de  exclusão  social,  desemprego,  pobreza  e  miséria  que 
marginaliza as pessoas.  Todas as soluções apontadas pelos estudiosos,  no Brasil  e no 
plano internacional  incluem a educação como fator decisivo para  reduzir  a  pobreza e a 
miséria.

A educação abre horizontes de emprego, aumenta a produtividade, desenvolve a 
criatividade, melhora o salário, orienta a pessoa para cuidar melhor de sua saúde, enfim a 
educação é uma chave para uma vida mais digna.

Na Educação Infantil, como forma para superar a discriminação entre assistência e 
educação, cuidados e desenvolvimento, entre atendimento social e educação, que foram se 
cristalizando respectivamente na creche e na pré-escola, estamos propondo a unificação da 
educação da criança de zero a seis anos em um único segmento. Toda criança tem direito à 
educação a partir do nascimento e esse direito exige, uma instituição educacional, que se 
encarrega  do  seu  cuidado  e  educação,  com  profissionais  qualificados,  em  uma  ação 
complementar e articulada à da família.

Trata-se de aproveitar o momento mais fecundo para a formação da inteligência e a 
aquisição de certas aprendizagens que, não realizadas nessa idade, obter-se-ão mais tarde 
com maior dificuldade.

No  ensino  fundamental,  pretendemos  ampliá-lo,  apoiando  às  tarefas  escolares, 
esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Garantia da Renda Mínima 
associado a  ações socioeducativas.  Os programas de Livro  Didático,  de Merenda  e  de 
Transporte Escolar serão mantidos e consolidados.

No que se refere à educação de jovens e adultos temos um desafio:  a erradicação 
do  analfabetismo,  exigência  para  o  resgate  da  dívida  social,  portanto  convocamos  a 
sociedade  civil  para  uma ampla  mobilização para  que o  cidadão de baixa  renda  tenha 
oportunidade de inclusão social, com acesso ao emprego e melhoria da qualidade de vida.

Os alunos com necessidades educacionais especiais, minimamente contemplados 
nos sistemas de ensino, deverão ser integrados no processo regular e obter um espaço 
muito maior na educação. A escola inclusiva é, mais do que um ideal, uma necessidade 
para que essas pessoas se integrem o mais amplamente possível na sociedade.

VI - NÍVEIS DE ENSINO:

A – EDUCAÇÃO BÁSICA



1. EDUCAÇÃO INFANTIL

1.1. Diagnóstico: 

A educação das crianças de zero a cinco anos em estabelecimentos específicos de 
educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de forma bastante acelerada, seja em 
decorrência da necessidade da família de contar com uma instituição que se encarregue do 
cuidado e da educação de seus filhos pequenos, principalmente quando os pais trabalham 
fora,  seja  pelos  argumentos  advindos  das  ciências  que  investigaram  o  processo  de 
desenvolvimento da criança. Se a inteligência se  forma a partir  do nascimento  e se há 
janelas  de  oportunidade  na  infância,  quando  um  determinado  estímulo  ou  experiência 
exerce  maior  influência  sobre  a  inteligência  do  que  em  qualquer  outra  época  da  vida, 
descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial humano. Ao contrário, 
atendê-lo com profissionais  especializados capazes de fazer  a mediação entre  o que a 
criança já conhece e o que pode conhecer significa insistir no desenvolvimento humano de 
forma inusitada.

Hoje, sabe-se que há períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o 
ambiente pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para exercer funções em 
áreas como a matemática, a linguagem, a música. Não são apenas argumentos econômicos 
que  tem  levado  governos,  sociedade  e  família  a  investirem  na  atenção  às  crianças 
pequenas. A educação é elemento construtivo da pessoa, e, portanto, deve estar presente 
desde o momento em que ela nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento, 
integração social e realização pessoal.

Além  do  direito  da  criança,  a  Constituição  Federal  estabelece  o  direito  dos 
trabalhadores, pais e responsáveis pela educação de seus filhos e dependentes de zero a 
seis anos. Mas o argumento social é o que mais tem pesado na expressão da demanda e 
no seu atendimento por parte do Poder Público. Ele deriva das condições limitantes das 
famílias  trabalhadoras,  monoparentais,  nucleares,  desde  renda  familiar  insuficiente  para 
prover  os meios adequados para  o  cuidado e educação de seus filhos pequenos e  da 
impossibilidade de a maioria dos pais adquirirem os conhecimentos sobre o processo de 
desenvolvimento  da  criança  que  a  pedagogia  oferece.  A  educação  infantil  continuará 
conquistando espaço no cenário educacional brasileiro como uma necessidade social. Isso 
determina a prioridade que as crianças das famílias de baixa renda terão na política de 
expansão da educação infantil.

Por determinação da LDB, as creches atenderão crianças de 0 a 3 anos e deverão 
adotar objetivos educacionais, transformando-se em instituições de educação,   segundo  as 
diretrizes   curriculares  nacionais   emanadas   do Conselho Nacional de Educação. Essa 
determinação segue  a  melhor  pedagogia,  porque é  nessa  idade,  precisamente,  que  os 
estímulos educativos tem maior poder de influência sobre a formação da personalidade e o 
desenvolvimento da criança. Trata-se de um tempo que não pode estar descuidado ou mal 
orientado.

Um  diagnóstico  das  necessidades  da  educação  infantil  precisa  assimilar  as 
condições de vida e desenvolvimento das crianças brasileiras. 

A pobreza, que afeta a maioria delas e que retira de suas famílias as possibilidades 
mais primárias de alimentá-las e assisti-las, tem que ser banida através da educação, da 
moradia, do trabalho, da renda e dos elementos constitutivos da vida e do desenvolvimento 
da criança.

Dado o exposto,  a Educação Infantil,  no estado do Rio Grande do Sul,  precisa 
assinalar condições de vida e desenvolvimento intelectual das crianças. As contingências 
que a sociedade impõe, como a pobreza, a desnutrição, a falta de moradia e de saúde, 



precisam  ser  enfrentadas  com  atitudes  abrangentes  que  envolvam  a  solução  desses 
problemas sociais.

O  objetivo  fundamental  da  Educação  Infantil  é  o  desenvolvimento  da  criança, 
promovendo  a  ampliação  de  suas  experiências  através  de  propostas  pedagógicas 
apropriadas à sua faixa etária, em complementação à ação da família

Existia no município apenas uma classe de pré- escola na Escola Estadual, situada 
na  zona urbana e  atualmente  existem seis  classes  de pré-escola  oferecida  pela  Rede 
Municipal de Ensino,sendo quatro  na zona rural  e duas na zona urbana. Na Escola de 
Educação Infantil são atendidas crianças de 0 a 3 anos, com acompanhamento pedagógico, 
que possibilita o uso de propostas que buscam o desenvolvimento da criança de maneira 
ampla, sempre valorizando as experiências do aluno. 

1.2. Diretrizes

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela estabelece as bases 
da personalidade humana, de inteligência, vida emocional,  da socialização. As primeiras 
experiências da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, 
tendem  a  reforçar,  ao  longo  da  vida,  as  atitudes  de  autoconfiança,  de  cooperação, 
solidariedade, responsabilidade. A educação infantil inaugura a educação da pessoa. Essa 
educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As instituições de educação 
infantil  vem se  tornando  cada  vez  mais  necessárias,  como complementares  à  ação da 
família, o que já foi afirmado pelo mais importante documento internacional de educação 
deste século, a Declaração de Educação para Todos. (JOMTIEN, Tailândia, 1990).

Na distribuição de competências referentes à educação infantil, tanto a Constituição 
Federal quanto a LDB são explicitas na co-responsabilidade de três esferas do Governo-
União-Estado-Município e da família. A articulação com a família visa mais do que qualquer 
outra coisa, ao mútuo conhecimento de processos da educação, valores, expectativas, de 
tal  maneira  que  a  educação  familiar  e  a  escolar  se  complementem  e  se  enriquecem, 
produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas.

A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção especial, 
dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem. A qualificação específica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui o 
conhecimento  das  bases  científicas  do  desenvolvimento  da  criança,  da  produção  de 
aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática, de sorte que esta 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, 
nutrindo-se dele e renovando-o constantemente.

Considerando, no entanto, as condições concretas de nosso Município no que se 
refere  à  limitação  de  meios  financeiros,  este  plano  propõe  que  a  oferta  municipal  de 
educação infantil conceda prioridade às crianças das famílias de menor renda, situando as 
instituições de educação infantil nas áreas de maior   necessidade e nelas concentrando o 
melhor  de  seus  recursos  técnicos   e   pedagógicos.  Deve-se  contemplar,  também,  a 
necessidade do atendimento em tempo integral para as crianças em idades menores, das 
famílias de renda mais baixa, quando os pais trabalham fora. O que este plano recomenda é 
uma educação de qualidade prioritariamente para as crianças mais sujeitas à exclusão ou 
vítimas dela.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/2009
GLORINHA– RS

REDES  Educação Infantil PRÉ-ESCOLA
ESTADUAL - -



MUNICIPAL 1 6
PARTICULAR - -

TOTAL 1 6

EDUCAÇÃO INFANTIL – POPULAÇÃO ATENDIDA/2009 
NÚMERO DE ALUNOS

REDE ESTADUAL REDE PARTICULAR REDE MUNICIPAL
EMEI                PRÉ ESC.

- - 78 103
     TOTAL.   181 ALUNOS     

NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS

FAIXA ETÁRIA TOTAL
0  a 1 ano 77

1 ano 72
2 anos 95
3 anos 106
4 anos 98
5 anos 77

TOTAL:                                                                                        525
Fonte: Dados obtidos após campanha de vacinação em 20/06/09

1.3. Objetivos e Metas

1.3.1.Promover  o  desenvolvimento  integral  da  criança  em seus  aspectos  físico, 
psíquico, moral e social, incentivando a criatividade, a autonomia, as relações de respeito e 
de solidariedade a partir dos valores humanos, completando assim, a ação da família.

1.3.2.Contribuir  para  o  desenvolvimento  das relações interpessoais  de ser  e de 
estar com os outros em uma atividade básica de aceitação, de respeito e de confiança, no 
exercício da cidadania.

1.3.3.Promover atividades que levem a criança a desenvolver sua identidade, assim 
como  auto-imagem  positiva  e  sentimento  de  confiança  em  si  mesma  e  nas  próprias 
capacidades.

1.3.4.Unificar diretrizes político-pedagógicas,  integrar programas e complementar 
financiamento, em regime de colaboração entre União, Estado e Municípios.

1.3.5.Garantir  projetos  e/ou  programas  suplementares  de  alimentação  escolar, 
material didático e assistência à saúde, que atendam às necessidades da clientela.

1.3.6.Incluir  os  alunos da  educação  infantil  no  programa  de  transporte  escolar, 
respeitando critérios estabelecidos na legislação vigente.

1.3.7.Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender em até dois anos a 
100% da população de 4 e 5 anos.

1.3.8. Atender em até cinco anos a 40% da população de até 3 anos de idade e, até 
o final da década, alcançar a meta de 60 % de atendimento dessa faixa etária. 

 1.3.9. A partir da implantação do plano, adequação dos padrões mínimos de infra-
estrutura para o funcionamento das instituições de educação infantil,  que respeitando as 
diversidades asseguram o atendimento das características das distintas faixas etárias e das 
necessidades do processo educativo quanto:



a) Espaço interno com iluminação, ventilação, visão para o espaço externo, rede 
elétrica e segurança, água potável; 

b) Instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças;

c) Instalações para o preparo e/ou serviço de alimentação;

d) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme 
as diretrizes curriculares e metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, a 
expressão livre, o movimento e o brinquedo;

e) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;

f) Adequação às características das crianças especiais.

g)     Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;

h)     Garantir, até o final da década, espaço amplo reservado para brinquedoteca 
de uso comum de todas as turmas;  

1.3.9. Prover de literatura, textos científicos, obras clássicas de referência e livros 
didático-pedagógicos de apoio ao professor da escola de Educação Infantil.

1.3.10. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos, todos 
estejam  conforme  os  padrões  mínimos  de  infra-estrutura  estabelecidos,  com  espaço 
destinado para recreação e brinquedo.

1.3.11.  Estabelecer,  até  o  final  da  década,  e  com  colaboração  dos  setores 
responsáveis  pela  educação,  saúde  e  assistência  social  e  de  organizações  não 
governamentais, programas de apoio à educação infantil.

1.3.12. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para crianças de 
0 a 5 anos, até o final da década.

1.3.13. Elaborar diretrizes municipais referentes ao ensino de educação infantil;

1.3.14.  Estabelecer  parâmetros de qualidade dos serviços de educação infantil, 
como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como instrumento para a 
adoção das medidas de melhoria da Qualidade.

1.3.15. Assegurar que, o Projeto Político Pedagógico de cada Escola contemple as 
reais necessidades dos alunos e que seja avaliado periodicamente, junto com a comunidade 
escolar.

1.3.16.  Implantar  Conselhos  Escolares  e  outras  formas  de  participação  da 
comunidade escolar e local  na melhoria do funcionamento das instituições de educação 
infantil e enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos.

2. ENSINO FUNDAMENTAL

2.1 Diagnóstico

De acordo  com a  Constituição Brasileira,  o  ensino  fundamental  é  obrigatório  e 
gratuito. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não 
tiverem acesso na idade própria. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em seu art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo constituem 
meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e se relacionar no meio social e 
político. É prioridade oferecê-lo a toda população brasileira.

A  exclusão  da  escola  de  crianças na  idade  própria,  seja  por  incúria  do  Poder 
Público, seja por omissão da família e da sociedade, é a forma mais perversa e irremediável 
de exclusão social, pois nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da 



pobreza e da marginalidade e alienando milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de 
futuro.

A  existência  de  crianças  fora  da  escola  e  as  taxas  de  analfabetismo  estão 
estreitamente associadas, assim como a evasão escolar também é fator de exclusão social.

Na maioria das situações, o fato de ainda haver crianças fora da escola não tem 
como causa determinante o déficit de vagas, está relacionado à precariedade do ensino e às 
condições  de  exclusão  e  marginalidade  social  em que  vivem  segmentos  da  população 
brasileira.  Não  basta  abrir  vagas.  Programas  paralelos  de  assistência  a  famílias  são 
fundamentais para o acesso à escola e a permanência nela.

Diante do contexto que se apresenta, é importante que se promovam ações para 
que,  numa  perspectiva  humanizadora  e  cidadã,  a  escola  busque,  além  de  erradicar 
completamente o analfabetismo, a possibilidade de que todos os alunos, crianças, jovens ou 
adultos, possam gozar de seus direitos ao participarem ativamente da sociedade em que 
estão inseridos.

Glorinha  pertence  à  28º  Coordenadoria  Regional  de  Educação  da  Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.

Considerando-se o total de Escolas existentes no município, verifica-se que houve 
um  surpreendente  aumento  do  número  de  alunos.  O  Ensino  Fundamental  completo  é 
oferecido em duas Escolas municipais, O Ensino Fundamental Incompleto é oferecido em 
duas Escolas rurais do município.

 No centro foi inaugurada em outubro de 2008 uma Escola que atende alunos de 
Jardim A, Jardim B e 1º e 2º anos do ensino fundamental em regime de turno integral.

O Ensino médio é oferecido apenas por uma Escola Estadual, localizada na zona 
urbana.  Na  zona  rural  existe,  também,  uma  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental 
completo.

2.2. Diretrizes

As diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na Constituição 
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental.

Nos cinco primeiros anos de vigência deste plano, o ensino fundamental deverá 
atingir  a  sua universalização, sob a responsabilidade do Poder  Público,  considerando a 
indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao 
ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade até a 
conclusão.

Além  do  atendimento  pedagógico,  a  escola  tem  responsabilidades  sociais  que 
extrapolam o simples ensinar, especialmente para crianças carentes.

Para  garantir  um  melhor  equilíbrio  e  desempenho  dos  seus  alunos,  faz-se 
necessário ampliar o atendimento social, sobretudo com procedimentos como renda mínima 
associada à educação, alimentação escolar, livro didático e transporte escolar.

Reforçando-se o projeto político pedagógico da escola, como a própria expressão 
da organização educativa da unidade escolar, surgem os Conselhos Escolares que deverão 
orientar-se por princípio democrático da participação. A gestão da educação e a cobrança 
de  resultados,  tanto  das  metas  como  dos  objetivos  propostos  neste  plano,  envolverão 
comunidade, alunos, pais, professores e demais trabalhadores da educação.

A atualidade do currículo,  valorizando um paradigma curricular que possibilite  a 
interdisciplinaridade,  abre  novas  perspectivas  no  desenvolvimento  de  habilidades  para 
dominar esse novo mundo que se desenha.



As  novas  concepções  pedagógicas,  embasadas  na  ciência  da  educação 
sinalizaram  a  reforma  curricular  expressa  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  que 
surgiram como importante proposta e eficiente orientação para os professores. Os temas 
estão vinculados ao cotidiano da maioria da população. Além do currículo composto pelas 
disciplinas  tradicionais,   estão  inseridos  temas  transversais  como ética,  meio  ambiente, 
pluralidade cultural, trabalho e consumo, entre outros.

Deve-se assegurar a melhoria da infra-estrutura física das escolas, generalizando 
inclusive  as  condições  para  a  utilização  das  tecnologias  educacionais  em  multimídia, 
contemplando-se desde a construção física, com adaptações adequadas a portadores de 
necessidades especiais,  até os espaços especializados de atividades artísticos-culturais, 
esportivas, recreativas e a adequação de equipamentos.

É preciso avançar mais nos programas de formação e qualificação de professores. 
A oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais do magistério deverá ser um 
compromisso das instituições de educação superior e sistemas de ensino.

2.3. Objetivos e Metas

2.3.1.  Estimular  o  Município  a  proceder  um  mapeamento,  por  meio  de  censo 
educacional, das crianças fora da escola, por  vila e de residência e/ou locais de trabalho 
dos pais, visando a localizar a demanda e universalizar a oferta do ensino obrigatório.

2.3.2. Integrar recursos do Poder Público destinados a política social, em ações 
conjuntas da União, dos Estados e Municípios, para garantir entre outras metas, a Renda 
Mínima  Associada  a  Ações  Sócio-educativas  para  as  famílias  com carência  econômica 
comprovada.

2.3.4. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 6O%, em cinco anos, as taxas de 
repetência e evasão, por meio de programas de reforço e recuperação paralela ao longo do 
curso, garantindo efetiva aprendizagem.

2.3.5. Elaborar no prazo de três anos, padrões mínimos de infra-estrutura para o 
ensino  fundamental,  compatíveis  com  o  tamanho  dos  estabelecimentos  e  realidades, 
incluindo:

a) Espaço,  iluminação,  ventilação,  água  potável,  rede  elétrica,  segurança  e 
temperatura ambiente;

b) Instalação sanitária;

c) Espaço para esporte, recreação;

d) Adaptação  das  escolas  para  o  atendimento  dos  alunos  portadores  de 
necessidades especiais;

e) Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;

f) Mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos;

g) Telefone; acesso à internet;

h) Informática e equipamento multimídia para o ensino.

2.3.6.  A  partir  da  vigência  deste  plano,  somente  autorizar  a  construção  e 
funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos.

2.3.7.Assegurar  que  a  escola  tenha  formulado  seus  projetos  pedagógicos  com 
observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental.

2.3.8.  Promover  a  participação  da  comunidade  na  gestão  da  escola 
universalizando, a instituição de Conselhos Escolares ou órgãos equivalentes.



2.3.9. Prover de literatura, textos científicos, obras clássicas de referência e livros 
didático-pedagógicos de apoio ao professor da escola do ensino fundamental.

2.3.10.  Prover  de  transporte  escolar  a  zona  rural,  quando  necessário,  com 
colaboração financeira da União, do Estado e Município de forma a garantir a escolarização 
dos alunos e o acesso à escola.

2.3.11.  Garantir  com  a  colaboração  do  Estado  e  Município,  o  provimento  da 
alimentação  escolar  e  o  equilíbrio  necessário  garantindo  os  níveis  calórico-protéico 
oferecidos na alimentação escolar.

2.3.12.  Apoiar  e  incentivar  as  organizações  estudantis,  como  espaço  de 
participação e exercício da cidadania.

2.3.13. A educação ambiental e a prevenção ao uso de drogas serão tratadas como 
tema  transversal  e  desenvolvidas  como  uma  prática  educativa  integrada,  contínua  e 
permanente.

2.3.14. No prazo de 03 anos da vigência do presente Plano, adquirir computadores, 
programas e softwares para a informatização e acesso a internet nas Escolas de ensino 
fundamental. 

2.3.15. Criar um sistema de matrículas por zoneamento para que os alunos sejam 
atendidos nas escolas mais próximas de sua residência a fim de viabilizar  o serviço de 
transporte  escolar  e  garantir  o  acesso  aos  recursos  necessários  a  uma  aprendizagem 
eficiente.   

3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1. Diagnóstico

A Constituição Federal  determina como um dos objetivos do Plano Nacional  de 
Educação  a  integração  de  ações  do  Poder  Público  que  conduzam  à  erradicação  do 
analfabetismo. Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e 
financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento no ensino 
fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e adultos que 
não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório.

Embora  tenha  havido  progresso  com  relação  a  essa  questão,  o  número  de 
analfabetos é ainda excessivo e atinge 14,9 Milhões de brasileiros maiores de 15 anos. O 
analfabetismo  está  intimamente  associado  às  taxas  de  escolarização  e  ao  número  de 
crianças fora da escola.

Para  enfrentar  a  realidade  consubstanciada  nos  dados  a  na  avaliação  das 
instituições envolvidas, será necessário expandir quantitativa e qualitativamente a oferta de 
alfabetização e de continuidade de estudos pós-alfabetização em cada região do estado, 
garantindo-se  a  formação  continuada  aos  profissionais  que  atuam  no  setor,  desde  os 
assessores  das  Coordenadorias  Regionais  de  Educação  e  Secretarias  Municipais  de 
Educação, bem como os gestores e docentes.

 No município de Glorinha temos uma classe de Educação de Jovens e Adultos 
oferecida pelo município, que atende alunos que não tiveram oportunidade de freqüentar as 
séries iniciais do Ensino Fundamental,  e a Escola Estadual situada no centro da cidade 
oferece   Educação de jovens e adultos, séries finais ( de 5ª a 8ª séries).

Existe  a  necessidade  da  oferta  de  Ensino  Médio  em sistema  de  Educação de 
Jovens e Adultos para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em 
época apropriada.



3.2. Diretrizes

As profundas transformações que vêm ocorrendo em escola mundial, em virtude do 
acelerado avanço científico e tecnológico e do fenômeno da globalização, tem implicações 
diretas nos valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, na 
participação política, assim como na reorganização do mundo do trabalho.

A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidade e competências para 
enfrentar essas transformações alterou a concepção tradicional de educação de jovens e 
adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou a uma finalidade circunscrita. 
Desenvolve-se o conceito de educação ao longo de toda a vida, que há de se iniciar com a 
alfabetização. Mas não basta ensinar a ler e escrever. Para inserir a população no exercício 
pleno da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre, e ampliar 
suas  oportunidades  no  mercado  de  trabalho,  a  educação  de  jovens  e  adultos  deve 
compreender no mínimo, a oferta de uma transformação equivalente às quatro séries iniciais 
do ensino fundamental.

De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino “educação de 
jovens e adultos”,  no  nível  fundamental  deve ser  oferecida gratuitamente pelo Estado a 
todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Trata-se de um direito público 
subjetivo  (CF,  art.  208,  §  1º).  Por  isso,  compete  aos poderes  públicos  disponibilizar  os 
recursos para atender a essa educação.

Embora  o  financiamento  das  ações  pelos  poderes  públicos  seja  decisivo  na 
formulação e condução de estratégias necessárias para enfrentar o problema dos déficits 
educacionais, é importante ressaltar que, sem uma efetiva contribuição da sociedade civil, 
dificilmente o analfabetismo será erradicado e, muito menos, lograr-se-á universalizar uma 
formação equivalente às oito séries iniciais do ensino fundamental. Universidades, igrejas, 
sindicatos, entidades estudantis, empresas, associações de bairros, meios de comunicação 
de massa e organizações da sociedade civil  em geral  devem ser  agentes dessa  ampla 
mobilização. Dada a importância de criar oportunidades de convivência com um ambiente 
cultural enriquecedor, há que se buscar parcerias com os equipamentos culturais públicos, 
tais como museus e bibliotecas e privados, como cinemas e teatros. Assim, as metas que se 
seguem, imprescindíveis à construção da cidadania no País, requerem um esforço nacional, 
com  responsabilidade  partilhada  entre  a  União,  Os  Estados  e  o  Distrito  Federal,  os 
Municípios e a sociedade organizada.

3.3. Objetivos e Metas

3.3.1.  Estabelecer  programas visando alfabetizar jovens e adultos e erradicar o 
analfabetismo até 2018.

3.3.2. Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, equivalente às quatro 
séries inicias do ensino fundamental para a população que não tenha atingido este nível de 
escolaridade.

3.3.3.  Assegurar,  em  quatro  anos,  a  oferta  de  educação  de  jovens  e  adultos 
equivalente às quatro séries ensino fundamental para 50% da população a partir de 15 anos 
que não tenha atingido este nível de escolaridade.

3.3.4. Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos equivalentes às quatro 
séries finais do ensino fundamental para toda a população de 15 anos e mais que concluir 
as quatro séries iniciais.

3.3.5.  Estimular  o  Município  a  proceder  o  mapeamento,  por  meio  de  censo 
educacional,  nos  termos  do  art.5ª,  §1º  da  LDB,  da  população  analfabeta,  por  via  das 



residências e/ou locais de trabalho, visando a localizar e induzir a demanda e programar  a 
oferta de educação de jovens e adultos para essa população.

3.3.6. Realizar estudos específicos com base nos dados demográficos da PNAD 
(Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios), de censos específicos para verificar o grau 
de escolarização da população.

3.3.7.  Estabelecer  políticas  que  facilitem  parcerias  para  o  aproveitamento  dos 
espaços existentes na comunidade,  bem como o efetivo aproveitamento do potencial  de 
trabalho comunitário para a educação de jovens e adultos.

3.3.8.  Expandir  a  oferta  de  programas  de  educação  de  jovens  e  adultos, 
incentivando seu aproveitamento nos cursos presenciais.

3.3.9.  Realizar  a  cada  dois  anos,  avaliação  e  divulgação  dos  resultados  dos 
programas  de  educação  de  jovens  e  adultos,  como  instrumento  para  assegurar  o 
cumprimento das metas do plano.

4. EDUCAÇÃO ESPECIAL

4.1. Diagnóstico

A  Constituição  Federal  estabelece  o  direito  de  as  pessoas  com  necessidades 
especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino. A diretriz atual 
é  a  da  plena  integração  dessas  pessoas  em  todas  as  áreas  da  sociedade.  Trata-se, 
portanto, de duas questões – o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito 
de receber essa educação sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas 
“regulares”.

A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade 
de  atendimento  educacional,  ressalvando  os  casos  de  excepcionalidade  em  que  as 
necessidades do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes do 
setor tem indicado três situações possíveis para a organização do atendimento:

 - participação nas classes comuns, de recursos, sala especial e escola especial. 
Todas as possibilidades têm por objetivo a oferta de Educação Especial de qualidade.

A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população tem 
necessidades especiais.  Estas podem ser  de diversas ordens:  visuais,  auditivas,  físicas, 
mentais, múltiplas, distúrbios de conduta e também superdotação ou altas habilidades.

A classe de educação especial  mesmo amparada legalmente,  não existe ainda 
devido à falta de recursos humanos habilitados, espaço físico adequado e equipamentos.

No município os alunos com necessidades especiais estão sendo atendidos nas 
escolas municipais, em classes regulares, amparados pela legislação.

4.2. Diretrizes

A Educação Especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo 
da aprendizagem, originados quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer 
de características como altas habilidades, superdotação ou talentos.

A  integração  dessas  pessoas  no  sistema  de  ensino  regular  é  uma  diretriz 
constitucional, fazendo parte da política governamental há pelo menos uma década. Mas 
apesar  desse  longo  período  tal  diretriz  ainda  não  produziu  a  mudança  necessária  na 
realidade  escolar,  de  modo  que  todas  as  crianças  com  necessidades  especiais  sejam 



atendidas  em  escolas  regulares,  sempre  que  for  recomendado  pela  avaliação  de  suas 
condições pessoais.

A  educação  especial,  como  modalidade  de  educação  escolar,  terá  que  ser 
promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino.

A garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência 
é uma medida importante.

Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ela se tornará no 
decorrer  dos  anos,  produzindo  efeitos  mais  profundos  sobre  o  desenvolvimento  das 
crianças.

Requer-se um esforço determinado das autoridades educacionais para valorizar a 
permanência  dos  alunos  nas  classes  regulares,  eliminando  a  nociva  prática  de 
encaminhamento para classes especiais daqueles que apresentam dificuldades comuns de 
aprendizagem, problemas de dispersão, de atenção ou disciplina. A esses deve ser dado 
maior apoio pedagógico nas suas próprias classes.

A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade 
de  atendimento  educacional,  ressalvando  os  casos  de  excepcionalidade  em  que  as 
necessidades do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes do 
setor têm indicado três situações possíveis para a organização do atendimento: participação 
nas classes comuns, de recursos, sala especial e escola especial. Todas as possibilidades 
têm por objetivo a oferta de educação de qualidade.

4.3. Objetivos e Metas

 4.3.1.  Organizar em parceria com as áreas de saúde e assistência,  programas 
destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce ( interação educativa adequada ) para 
as crianças com necessidades educacionais especiais,  em instituições especializadas ou 
regulares de educação infantil e ensino fundamental.

4.3.2. Garantir a generalização, em dois anos, da aplicação de testes de acuidade 
visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e do ensino fundamental, em 
parceria com as áreas de saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado 
às crianças especiais.

4.3.3. Articular ações a fim de promover educação a portadores de necessidades 
educacionais especiais em escolas regulares em todos os níveis e modalidades de ensino, 
bem como em salas de recursos, em classes especiais ou em escolas especializadas.

4.3.4.  Adequar  os  prédios  escolares  para  possibilitar  o  acesso  de  pessoas 
portadoras de necessidades especiais, conforme prevê o Plano Nacional de Educação.

4.3.5.Flexibilizar  os  currículos,  metodologias  de  ensino,  recursos  didáticos  e 
processos de avaliação, tornando-os adequados ao aluno com necessidades educacionais 
especiais de todas as ordens, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

4.3.6.  Articular  as  ações  de  educação  especial  e  estabelecer  mecanismos  de 
cooperação com a política de educação para o trabalho, em parceria com organizações 
governamentais  e  não  governamentais,  para  o  desenvolvimento  de  programas  de 
qualificação profissional para alunos especiais promovendo sua colaboração no mercado de 
trabalho.

4.3.7. Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redimensionar conforme 
as necessidades da clientela, incrementando, se necessário, as classes especiais, salas de 
recursos e outras alternativas pedagógicas recomendadas, de forma a favorecer e apoiar a 
integração dos educandos com necessidades educacionais especiais em classes comuns, 
fornecendo-lhes o apoio adicional de que precisam.



4.3.8.  Assegurar  a  inclusão,  no projeto  pedagógico das unidades escolares,  do 
atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos 
disponíveis e oferecendo formação aos professores em exercício.

4.3.9.  Assegurar,  transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos 
que apresentam dificuldades de locomoção.

Na vigência do 1º ano do presente Plano efetuar convênios com entidades para o 
atendimento de crianças com necessidades educacionais especiais, visando a utilização de 
técnicas de intervenção ou estimulação das mesmas, através de equipes multidisciplinares, 
envolvendo ambiente familiar objetivando o seu desenvolvimento integral.

5. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

5.1. Diagnóstico

A qualificação de pessoal docente é um dos maiores desafios colocados ao Poder 
Público. O investimento na qualificação e na valorização do magistério, é uma forma de 
assegurar  acesso  a  oportunidade  de  exercício  da  cidadania  bem  como  à  melhoria  da 
qualidade do ensino. É importante e necessário caracterizar o papel dos profissionais do 
magistério na comunidade escolar, propiciar condições adequadas de trabalho e fortalecer o 
comprometimento dos professores com sua função social.

A  valorização do  magistério  só  pode  ser  obtida  por  meio  de  uma  política  que 
implica, simultaneamente, a formação profissional inicial, as condições de trabalho, salário, 
carreira e a formação continuada.

Como  estratégia  para  que  essa  valorização  ocorra,  é  importante  promover  a 
adequação do Plano de Carreira do Magistério à legislação vigente de forma a garantir sua 
valorização e atender as demandas das políticas públicas de educação. Isso é possível 
através  de  garantia  de  continuidade  e  aperfeiçoamento  das  políticas  de  valorização  do 
magistério, da formação continuada dos professores e servidor em serviço e da habilitação 
em licenciatura plena de profissionais do magistério.

A  valorização  também  requer  o  atendimento  das  necessidades  do  sistema 
educacional, otimizando o gerenciamento de pessoal e a discussão de modo a viabilizar o 
financiamento da educação. A articulação entre os sistemas de ensino e as instituições de 
ensino superior é fundamental para atualizar, modernizar e melhorar os cursos de formação 
para o magistério, especialmente as licenciaturas.

O  magistério  municipal  distribui-se  nos  níveis  e  modalidades  de  educação  da 
seguinte forma:

HABILITAÇÃO Nº DE PROFESSORES

Ensino Médio Modalidade Normal N-1 27

Licenciatura Curta     N-1 02 ( Estudos Adicionais )

Licenciatura Plena     N - 2 33

Pós Graduação          N-3 23

TOTAL 85

5.2. Diretrizes

A qualificação do pessoal docente apresenta-se como o maior dos desafios para 
municípios, estados e país. Existe a necessidade de o Poder Público dedicar-se com afinco 
a esse  problema.  A formação inicial  e  a continuada significam condição e meio  para  o 



avanço científico e tecnológico na sociedade, uma vez que a produção do conhecimento e a 
criação de novas tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das pessoas.

Na medida em que o Poder Público garanta condições adequadas de formação 
continuada,  os  profissionais  do  magistério  deverão  ter  amplo  compromisso  com  a 
aprendizagem dos alunos,  respeito  aos educandos e  a  seus direitos  como cidadão  em 
formação.

Nessa configuração, devem-se prever na carreira sistemas de ingresso, promoção, 
possibilidades de afastamentos para formação continuada e avaliação do desenvolvimento 
dos professores.

Por outro lado é necessário que o professor domine as tecnologias de comunicação 
e  de informação,  a  fim de  integrá-las à  prática  do  magistério.  O acompanhamento  das 
mudanças por que passa a sociedade deve fazer parte da rotina de um profissional  da 
educação voltado para  o desenvolvimento  de suas práticas,  de seu  ambiente e  de seu 
município.

Na medida em que município e professor  se  comprometem com a melhoria da 
qualidade do ensino, estabelecem, com a sociedade, a harmonia necessária para assegurar 
o  exercício  pleno  da  cidadania  e  inserção  nas  atividades  produtivas  que  permitam  a 
elevação constante do nível de vida.

5.3. Objetivos e Metas

 5.3.1.  Implementar  política  salarial  que  assegure  a  reposição  dos  índices  de 
inflação e, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, vincule aumentos reais do valor dos 
vencimentos dos professores e servidores das escolas à política geral de remuneração de 
pessoal do Município, ao crescimento da receita de impostos e a melhoria da qualidade do 
ensino.

5.3.2.Restabelecer relação de respeito, confiança e valorização dos profissionais da 
educação.

5.3.3.Garantir  espaço  de  estudo  na  jornada  semanal  do  professor  através  das 
horas-atividades, regulamentando no plano de carreira esta questão, para o ano de 2010, 
com o objetivo de contribuir para a qualidade do ensino.

5.3.4.Suprir o sistema municipal de ensino de profissionais capacitados/habilitados 
em todos os níveis e modalidades de ensino, na educação básica.

5.3.5. Assegurar no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de 
ensino,  a  oferta  de  programas  permanentes  e  regulares  de  formação  continuada  para 
aperfeiçoamento profissional. 

5.3.6.Estabelecer  quadro  de  pessoal  compatível  com a  realidade  verificada  em 
cada escola.

5.3.7.Racionalizar a gestão de recursos humanos de forma a melhorar a relação do 
número de alunos, por professor, na rede municipal de ensino, seguindo as determinações 
da legislação vigente.

5.3.8.Garantir remuneração adequada, com piso salarial próprio, de acordo com as 
diretrizes  estabelecidas  pela  Secretaria  de  Educação  do  Município,  assegurando  a 
promoção por mérito, incentivando a atualização e a especialização dos profissionais da 
educação.

5.3.9 Manter em legislação própria, a regulamentação da gestão democrática do 
sistema  de  ensino,  da  rede  e  das  escolas,  fixando  regras  claras  para,  nomeação  e 
exoneração do diretor de escola dentre os ocupantes de cargos efetivos da carreira docente, 
preferencialmente com a participação da comunidade escolar na escolha do seu diretor;



5.3.10. Constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, 
a partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados a outros:

a) elevação da titulação e da habilitação profissional;

b) avaliação do desempenho do profissional do magistério e do sistema de ensino, 
que leve em conta, entre outros fatores, a objetividade, que é a escolha de requisitos que 
possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos; e a transparência , que 
assegura  que  o  resultado  da  avaliação  possa  ser  analisado  pelo  avaliado  e  pelos 
avaliadores,  com vistas  à  superação   das  dificuldades  detectadas  para  o  desempenho 
profissional ou do sistema, a ser realizada com base nos seguintes princípios:

1.para o profissional do magistério:

1.1 Participação Democrática - o processo de avaliação teórica e prática deve ser 
elaborado  coletivamente  pelo  órgão  executivo  e  os  profissionais  do  magistério  de cada 
sistema de ensino.

2. para os sistemas de ensino:

2.1.  Amplitude  -  a  avaliação  deve  incidir  sobre  todas  as  áreas  de  atuação  do 
sistema de ensino, que compreendem:

2.1.1. a formulação de políticas educacionais;

2.1.2. a aplicação delas pelas redes de ensino;

2.1.3. o desempenho dos profissionais do magistério;

2.1.4.a estrutura escolar;

2.1.5 as condições socioeducativas dos educandos;

2.1.6. outros critérios que os sistemas considerem pertinentes;

2.1.7. os resultados educacionais da escola.

5.3.11.elaborar  e  implementar  processo  avaliativo  do  estágio  probatório  dos 
profissionais do magistério, com a participação desses profissionais; 

5.3.12. elaborar e implementar processo de avaliação permanente dos profissionais 
do magistério, com a participação desses profissionais.

.

6. FINANCIAMENTO E GESTÃO

6.1 Diagnóstico

A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos assim como a 
identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua ampliação, 
seja por meio de uma gestão mais eficiente, ou por meio de criação de novas fontes, a partir 
da  constatação  da  necessidade  de  maior  investimento.  Os  percentuais  vinculados  à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem representar o ponto de partida para a 
formulação e implementação de metas educacionais. É preciso desfazer alguns enganos. 
Há uma imagem equivocada de que esta fonte representa valor elevado.

A vinculação é realizada em relação às receitas resultantes de impostos, e não à 
totalidade dos recursos orçamentários. Os recursos de impostos não constituem sequer a 
totalidade dos recursos tributários. O imposto é espécie do gênero tributo.



Foi  criado  em  1996  o  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, que passava a ser conhecido como FUNDEF 
que permaneceu em vigor até 2006. 

Em 19/12/2006, foi aprovado a Emenda Constitucional nº 53 que dispõe sobre a 
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos profissionais da Educação – FUNDEB que, regulamentada pela medida provisória 339 
de 28/12/2006,  passou a vigorar a partir de 01/01/2007.

Além de promover a equidade, o Fundeb é instrumento de uma política que induz 
várias outras transformações:

-  os  recursos  serão  repassados  automaticamente  aos  municípios,  em  contas 
especificas;

- sua aplicação será estendida aos alunos do ensino infantil, pré-escolar, ensino 
fundamental, educação especial, ensino médio e educação de jovens e adultos, a aplicação 
do mesmo é destinada a manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme 
artigo  70  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB),  sendo  60%  dedicado  a 
remuneração condigna dos trabalhadores da Educação Básica em efetivo exercício da rede 
pública

- Os núcleos da proposta do FUNDEB são: o estabelecimento de um valor mínimo 
por aluno a ser despendido anualmente a redistribuição dos recursos do fundo, segundo o 
número  de  matrículas  e  a  subvinculação  de  60%  de  seu  valor  para  o  pagamento  de 
profissionais  da  educação em efetivo  exercício.  Se o  fundo,  no  âmbito  de determinado 
estado não atingir o valor mínimo, a União efetua a complementação.

-  deverão  ser  instituídos  por  legislação  especifica  os  conselhos  municipais  do 
Fundeb, contendo no mínimo oito membros;

- as contas do Fundeb deverão ter parecer do conselho responsável até 30 dias 
antes do prazo de entrega das mesmas ao tribunal de Contas Jurisdicionado;

-  as transferências de recursos para  os municípios serão feitas considerando o 
valor  per  capita  e  levarão  em  conta  diferenças  entre  etapas,  modalidades,  tipos  de 
estabelecimento de educação básica, tais como: creche, pré-escola, séries iniciais e finais 
do ensino fundamental urbano e rural,  ensino fundamental em tempo integral,  educação 
especial, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos com avaliação no 
processo.

- com a apresentação de novos planos de carreira com exigências de habilitação, 
deflagra-se um processo de profissionalização da carreira;

- a fixação de um critério objetivo do número de matrículas e a natureza 
contábil do fundo permitiram colocar os recursos onde estão os alunos e eliminar práticas 
clientelísticas;

6.2 Diretrizes

Ao tratar do financiamento da Educação, é preciso reconhecê-la como um valor em 
si, requisito para o exercício pleno da cidadania, desenvolvimento humano e melhoria da 
qualidade  de  vida  da  população.  A  Constituição  de  1988,  sintonizada  com  os  valores 
Jurídicos que emanam dos documentos que incorporam as conquistas de nossa época – 
tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, determinou que a educação é um 
direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser assegurada com absoluta 
prioridade à criança e ao adolescente, pela família, pelo Estado e pela sociedade. Embora a 
educação  tenha  outras  dimensões  relevantes,  inclusive  a  econômica,  o  fundamento  da 
obrigação do Poder Público de financiá-la é o fato de construir um direito.



Com  o  período  de  execução  Fundef  e  hoje  com  a  implantação  do  FUNDEB 
inaugurou-se  importante  diretriz  de  financiamento:  a  alocação de Recursos  segundo  as 
necessidades  e  compromissos  de  cada  sistema,  expressas  pelo  número  de  matrículas. 
Desta forma, houve o estímulo para a universalização do ensino. O dinheiro foi aplicado na 
atividade-fim: recebe mais quem tem rede, quem tem alunos. Dá-se um enfoque positivo ao 
financiamento da Educação.

Para  que  seja  possível  o  planejamento  educacional,  é  importante  implantar 
sistemas  de  informação,  com  o  aprimoramento  da  base  de  dados  educacionais  do 
aperfeiçoamento  dos  processos  de  coleta  e  armazenamento  de  dados  censitários  e 
estatísticas sobre a educação nacional. Desta maneira, poder-se-á consolidar um sistema 
de avaliação – indispensável para verificar a eficácia das políticas públicas em matéria de 
educação.  A  adoção  de  ambos  os  sistemas  requer  a  formação  de  recursos  humanos 
qualificados  e  a  informatização  dos  serviços,  inicialmente  nas  secretarias,  mas  com  o 
objetivo de conectá-las em rede com suas escolas e com o MEC.

Deve-se promover a efetiva desburocratização e descentralização da gestão nas 
dimensões  pedagógica,  administrativa  e  de  gestão  financeira,  devendo  as  unidades 
escolares  contar  com repasse  direto  de  recursos  para  desenvolver  o  essencial  de  sua 
proposta pedagógica e para despesas de seu cotidiano.

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implantar 
gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de Conselhos de Educação 
que reúnam competência técnica e representatividade dos diversos setores educacionais; 
em nível das unidades escolares, por meio da formação de conselhos escolares de que 
participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção escolar que associem a 
garantia  da  competência  ao  compromisso  com  a  proposta  pedagógica  emanada  dos 
conselhos escolares e a representatividade e liderança dos gestores escolares. 

6.3. Objetivos e Metas

6.3.1.Aplicar o mínimo de 25% da receita de impostos do Estado em despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), conforme dispõe a Constituição Estadual, 
garantindo  a  referida  vinculação na  lei  orçamentária  anual,  a  ser  aprovada  pelo  Poder 
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo.

6.3.2.Elaborar a proposta orçamentária anual da SMED com base em levantamento 
das principais necessidades da rede escolar.

6.3.3.Manter os recursos do FUNDEB e MDE em sua conta específica, eliminando 
a transferência para conta diversa.

6.3.4.Qualificar  o  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de Acompanhamento  e 
Controle Social  do  FUNDEB,  de forma a  garantir  o  acompanhamento  da aplicação dos 
recursos de acordo com os objetivos do Fundo.

6.3.5.Garantir a transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB de tal forma 
que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social possa acessar os dados e 
fiscalizar a aplicação dos recursos.

6.3.6.Desenvolver programas municipais de incremento à arrecadação, combate à 
renúncia  fiscal  e  à  sonegação,  e  de  incentivo  às  exportações,  entre  outros,  visando  à 
ampliação indireta dos recursos financeiros para a educação.

6.3.7.Promover  a  participação  da  comunidade  na  gestão  das  escolas, 
universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes.

7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO



Um plano tem que prever mecanismos de acompanhamento e avaliação que lhe 
dêem segurança no prosseguimento das ações ao longo do tempo e diversas circunstâncias 
em que se desenvolverá.

Considera-se  muito  importante  a  participação  de  entidades  da  comunidade 
educacional, dos trabalhadores da educação, dos estudantes e dos pais reunidos em suas 
entidades representativas.

É necessário que algumas entidades da sociedade civil diretamente interessadas e 
responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente participem do acompanhamento e 
da Avaliação do Plano Municipal de Educação. O art.  227 § 7º da Constituição Federal 
determina que no atendimento dos direitos da criança e do adolescente seja levado em 
conta o disposto no art. 204, que estabelece a diretriz de participação da população, por 
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis.

Além da ação direta dessas organizações há que se contar com a atuação dos 
Conselhos Governamentais com representação da sociedade civil  como o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares.

O Conselho de Acompanhamento e controle social dos Fundos da Educação e o 
Conselho  Municipal  de  Educação  deverão  ter  igualmente,  co-responsabilidade  na  boa 
condução deste plano.

Os objetivos e as metas deste plano somente poderão ser alcançados se ele for 
concebido como Plano de Município, assumido como um compromisso da sociedade para 
consigo mesma. 

O acompanhamento e avaliação das instituições governamentais e cobrança das 
metas propostas, são fatores decisivos para que a educação produza a grande mudança, no 
panorama do desenvolvimento, da inclusão social, da produção científica e tecnológica. Sua 
efetivação depende do esforço integrado e compartilhado entre todas as esferas e agentes 
do processo educativo, incluindo escolas, dirigentes escolares, professores, alunos, famílias 
e  a  sociedade  como  um  todo.   No  momento  em  que  cada  uma  dessas  instâncias  e 
segmentos fizer a sua parte, com certeza poderemos atingir as diretrizes e metas propostas 
no Plano Municipal de Educação, tornando-o uma realidade.
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