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AUTÓGRAFO DE LEI N°. 1.435/2015 

___afinametren osoiseania  
Preasewc, °- 

en 1$7S— 
"Aprova o Plano Municipal de 
Educação - PME do Municiai° Santa 
luz em consonância com a Lei no 
13.005/2014 que trata do Plano 
Nacional de Educação PNE o clã 
outras providências". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, DO ESTADO DA 
BAHIA, aprovou e ou, Prefeito deste MunicIpIo, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° - É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com duração de 
10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal, 

Art. 20  - São diretrizes do PME: 
, 5 .A'.7 	o 	. 	 . 

I - erradicação do analfabefismo;(4(524aç:u - PUELá'a Municiino Sarau 
II - universalização do atendimento escolarponsoníncia cum 	Lei n° 
III - superação das desigualdades ieduCaCiOnals,2icom énfasetpna 
promoção da cidadania e na (erradicação,  de; todabdas formas de 
discriminação; 
IV - melhoria da guardada do ensino; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do principio da gestão democrática da educação pública; 	. 
VII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos garantindo a 
aplicação de no mlnimo 25% dos recursos públicos em educação que 
assegure atendimento ás necessidades de expansão, com padrão de 
dualidade e  equidade: 	' 
VIII - valorização dos (as) profissionais da educação; e: . 	,• 	., d. 
IX - promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos,. 
diversidade e 0 sustentablfidade socioambiental. 

Art. 3° - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no 
prazo da vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para 
metas e estratégias especificas., . 	• 	. 
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Art. 40  O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais 
do Município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de 
dotações orçamentárias compatrvers com as diretrizes, metas e estratégias do 
PME, a fmn de viabilizar sua plena execução. 

Art. 5° - O Indica de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB será 
utilizado para avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento 
escolar apurados pelo censo da educação básica, combinados com os dados 
relativos ao desempenho dos estudantes apurados na avaliação nacional do 
rendimento escolar ou outro índice que venha sucedê-lo. 

Parágrafo Único - Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção 
de novos indicadores, a exemplo dos que se reportam á qualidade relativa ao 
corpo docente e â infraestrutura da educação básica, poderão ser incorporados 
ao sistema da avaliação deste plano. 4. 

ta- ...rir ft- DE SANTA I 1k' 
M. 60  - O Município deverá instituir através de Lei especifica o Fórum 
Municipal de Educação. 

Art. 7° - O Municlplo, em articulação e integração com o Estado, a União e a 
sociedade civil e politica. procederá à avaliação periódica de implementação do 
Plano Municipal de Educação de SantalUz e sua respectiva consonância Qin 
os planos Estadual e Nacional. m.  XECárs:. O 	 Á 

§ 1°  O Poder Legislarmo, com a participação da Sociedade civil .e•politica, 
organizada e por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de 
Vereadores, Conselho Municipal de Educação e nitri Municipal de 
Educação, acompanharão a execução do Plano Municipal de Educação. 

§ 20 A primeira avaliação do PME realizar-se-9 durante o segundo ano de 
vigência desta Lei, cabendo â Câmara de Vereadores aprovar as medidas 
legais decorrentes,, com vistas 9s correções de eventuais..deficlências_e 
distorções. 	 0-• •-•et sorlo bak.e.a...oderào ver mcorpOreid03 

§ 3°C Conselho Municipal e o Fórum Municipal de Educação Ll 

1-Acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas 
II - Promoverá a conferência municipal de educação 

§ 40  A conferência municipal de educação realizar-se-á com intervalo de até 4 
anos entre elas, com intenção fornecer elementos para o PNE e 'também refletir 
sobre o processo de execução do PME.  

Art. 8° - Caberá ao gestor municipal adoção das medidas governamentais 
necessárias para o alcance das metas previstas no PME. 
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Parágrafo único.- As estratégias definidas no anexo desta lei não eliminam a 
adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumento jurídicos que 
formalizem a cooperação entre os entes federados. 

Art. 9° - O Município elaborou o seu PME em consonância com as diretrizes, 
metas e estratégias, previstas no PNE, Lei n°13.005/2014. 

§ 10 0 Municipio demarcou em seu PME estratégias que: 
I - Asseguram articulação das políticas educacionais com as demais políticas 
sociais e culturais; 

II- Consideram as necessidades especificas da população do campo 
assegurando a equidade educacional e a diversidade cultural; 

III- Garantem o atendimento das necessidades especificas na educação 
especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os niveis, 
etapas e modalidades; 

IV- Promovem a articulação intersetorial na implementação das polificas 
educacionais. 

Art. 10 - Os Poderes do Município deverão empenhar-se em divulgar o Plano 
aprovado por esta Lei, bem como na progressiva realização de suas metas e 
estratêgias, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua 
implementação. 

Art. 11 - Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o 
poder executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízos das 
prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de 
Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagneisfico, 
diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. 

Art. 12- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário Samuel Hed ne da Cunha Macedo 
Santa Luz, 24 qe Julho de 2015 

JrAtt•S° 4-4 
ourenço da Silva 

Presidente 

Antônio Carlos Teixeira 
10 Secretàrio 

Manoel José dos Santos Filho 
20 Secretário 
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1. INTRODUÇÃO 	 à 

1 
O Plano Nacional de Educação, instituldo pela Lei n° 13.005 de 25 de Junho de 

2014, estabelece em seu Art. 8°, o prazo de um ano para que os Estados, o Distrito 

Federal e os Municlpios adeguem os seus respectivos Planos de Educação, 

objetivando a articulação entre os Sistemas de Ensino por meio de ações integradas 
4 

dos poderes públicos das diferentes esferas federatNas.'Assim,.0 Plano Municipal de 

Educação -'PME, do municiai° de Santa Luz, elaborado em consonância com o Plano 

Nacional de Educação - •PNE. e o Plano Estadual de Educaçãoà2PEE4 encontra-se O...é...-

respaldado na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei9394/98 e na já citada Lei n°13.005. 

O Processo de Elaboração do referido Plano, sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, foi coordenado pelo grupo ColaboratNo instituldo 

atrávésidoDécratafir 371/2014 de 21. de agosto de 2014: Os membros do Grupo; 

convidados efou indicados pelo Conselho Municipal de Educação, representaram os . 

	

'
e 	r 	 1 tl 111 	••A1 I 	13 Oir. 	(1".. po^llo dó 

diversos setores da a sociedade , objetivando a construção de um Plano democrático e 

participatNoque de fato venha a contemplaras necessidades e espeeiticidade de toda 

a.cOmunidade luzense!" 	" '  
obtetwando r arlitarlaçâo entro ot: o:siemos de Ensino por meio de ações Integradas 
. 	• 	O Grupo,,Colabonsallo. contou com 'a assessoria da-Secretarii'dá .Educaçáo 	" 
uos •'"Ull"'")..'110‘L• UI 	 nel•10 Mui i'L.pat ut• 

. Estadual, S'ecretaria' de Articulação • corniUS Sistemas Municipais' 	SASE/MEG 
• n Lu; 	 n 	 ; 	' 

PROAM e da,UNDIME - Unia° dos Dirigentes Municipais de.Educaçãorobjetitcando um - • • . 	 • 1-•11-‘ •-• 	u_ J tl.iuuÁj 	UUC±•,110 	I" •L, 

melhor alinhamento com os Planos Nacional e Estadual e tendo como Assessor 

Técnico, RenéSiNS.. 

O Primeiro encontro de formação oconido em Serdnha, orientou a instituição do • 

Grupo ColabOraavO através de Decreto para dar respaldo legal a construção deste 

	

5519_ r".912.11,e.te lect.9tP.:eim's-s?°dCe9.te:, g?rNie  is-sc?iti:?r,0%%5CLIItSdilailidéf?, 	• • 

Trabalhos, ficando o,senhor Robenilson Cones da Silva Sena designado, para tal 
.‘• 	br • • 	.k• 	 f•ü••• 	 1••••1•11••.frd• 	WitluXt.00•  114.4uurciliLtolii Lu 

mo função: y 	d_ 	o.00lt: 4 	. • -lb à• •••• 	...t•o do um Pliro dc:rnocrâtico e 

f • 1" Após a segunda formação ocorrida -em Seninha,• as °comissões I fizeram clo 

levantamento (Men problemas relativos à educação, para que fosse possiveVa 

• construsa2,•riân.fillehntifiliiitâv'fifis.orfieta_.  éle,StcatalgieriljOj.e482:ei.a-ablil Cui2402.354  

F2'' LIttDnl 	ragagF:4:/aG  - mfaligree2;;I. 	 ;r:gmaz,  Tekti4.1Z, 	Wg,:11:3;npmçá 
• 

PPON,1 esiz UNÇfivtç- tioúçdon  ;fitigentott M•fitiolgais fie £031000,49bjeliyanlo uni 
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aconteceu a visita técnica do Coordenador Técnico, Renê Silva e ficou estabelecido 

eixos para as comissões construirem as metas e estratégias. 

Na terceira formação debateu-se sobre o levantamento das metas é estratégias 

do municiai° e a quarta formação serviu para socializaras trabalhos feitos e organizar 

a audiência pública. 

Para 'concluir o processo, no dia 17 de Junho de 2015, ocorreu a 'Audiência 

Pública do PME, que contou com uma participação significativa da população. A lista 

de presentes (anexa a este documento), canta Dom quatrocentos e cinquenta e seis 

Fi."(456)Ássina‘uras, 

 

mas estima-se que o número de Presentes tenha sido superior. Na( • 4 • 
- oportUnidade,iesteidceumentoIcei aprecentodo parti•aSomuifidiade lazerióW•que podo 

apreciar o texto e sugerir• aiteniebelnaerestratébiaVirconstruldas e debatidas; pelai 

comissões. As sugestões, bem corno as estratégias previamente elaboradas, foram 

submetidas a aprceoção na plenária e quando aprovadas incluidas e/ou mantidas no 

texto' para a redação definitiva do PME que agora será encaminhado á cárcere do . 

vereadores para votação e posterior sanção do Prefeito Municipal. 
u 	..tégiáç 

Ao longo deste processo o Grupo se dieldiu.parnam seguida multiplicar-saem 
.9  s ....• 	 . 	p 	-1..4 • e .I _U 	 UtatilliaCE 

13 (treze) comissões participativos: Educação infantil, Ensino Fundamentai, Ensino 

Médio. Educação Especial, Educação Profissional em nivel médio, Ensino Superior. 
- 

Gestão Democritificd, Valorização Profissional, Ed'uce'ceolp ide °Jovl  aná %A  Ádijitóri;. 
ri e 

Financiamento da Educação; Politicas de alfabetização: Educação de Tempo Integral e 

..ócelid-ddettná ÉcIriià'gce—o'Bédica.`‘'
ItJ),"rn rilicialtrit02  Clmill-rrila  

-1C-Int :urde rraS'eslitz-sc JO O rurreto cri prarentts ténha sê° superior. Na 
tribirtàpara tyfrist2/.ceo.rpásj  estratõipiesy,pLocéd.  "ine6ijoitic4rIrizeapii.eleaRioNsie.  

Análise, Situacioheldo municlpio, considerando.  
" 	

se d Contexto, histórico,„meográfico. 
ia 	 C" 	 1.1 

demográfico. socioeconõmico e cuttural, proporcionando assim uma visgo hoIlstica da 

realidade local. Em seguida, por intermédio da Análise Situacional da Educação, foi 

possIvel levantar dados da educação municipal, possibilitando uma visão comparativa 

dos indicadores educacionais ao longo de alguns anos. 

Este PME estabelece em dezoito ,(18) metas, as polificas públicas para a 

educação no território iuzense para o•Próximo decênio: As metas e estratêgias.fdrain 

definidas a partir dos problemas emergentes dodiagnóstico realizado. ,. 

Pua turnmi atar, annua, 
atimeemscidon2ScgiVe. 	 m.ektoy-Ive~tor 

. 	 .1 C. • 	I .. gral 

briaGded nit tEducaçáo Ritn co 
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2. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICIPIO E DA EDUCAÇÃO 

2.1 ANALISE SITUACIONAL DO MUNICIPIO 

2.1.1 Caractedzaçâo do MunIciplo de.Santa luz 

2.1.1.1 Aspectos Históricos 

O município de Santa Luz criado pelo Decreto Estadual de 18 de julho de 1935 

teve seus primórdios em uma fazenda, pe rtencente ao município de Queimadas. Tal 

fazenda, por nome Santa Luzia, pertencia à viúva portuguesa Maria Joaquina do Amor 

Divino, que. posteriormente foi comprada pela familia Lopes, também. de origeni 

. 	POrtUgUeSai;à: 
;MARA rt^.:it'ÇCIPAL DE SAKITA LUZ 

• 11.7+. •xliff.01.14 
A povoação da sede do MunICIpio Iniciou-se com a inauguração ida estaiçÃo 

ferroviária da Leste Brasileira, inaugurada em 15 de setembro de 1884. Desde então, 

começaram a.  chegar pessoas de várias regiões: em 1887, o Coronel José Leitão 

chega da cidade de Pesqueira/PE, mais tarde a familia Cardoso, vinda de Monte 

Santo/BA, a família Viana de Gaviâo/BA, a familia Góes do atual municlpio de 

Nordestina: Como: passareosranosz asifamilias Foram se multiplicando e em 1890, a 

antiga fazenda recebeu status de vila: Vila Santa Luzia. 

A Vila tomou-se uni Arraial e entre 1918 e1920, foi elevado à categoria de Sede 

de Distrito de Paz. . 	ric c -.o i): 	•ip',  

flZertEni 49333o distrito já se.enciontravaitão desenvolvidoquerneleiforocriadauma 

subprefeitura,natravesndo,Decreta.Estadual(Nra8.6031"del.03(de novembroideo1933; 

sendo o Senhor EzequIel Cardoso da Silva, nomeado com subprefeito (Decreto Lei N° 

Com a emancipação politica, o Senhor Ezequiel Cardoso torna-se o primeiro 

prefeito da cidade deSanta Luzia, como foi denominada até o ano de 1938 quando um 

Decreto Federal (NP 311 de 20/03/1938). faz a alteração do topônimo para Santa Luz, 

em. razão da existência de outra cidade com o mesmo nome, o que /ocasionava 

grendestranstornos,devido.A troca de correspondências...? mudipIoxrdo e 'agi 1890. a 

ivrii AHrarqeture.' luiéne tem-  '13d(ce' —rdOveritihti tanos de• história, pois as duas 

primeiras edil-cações - a cása do Sr. José Lopes -O do começo da década.de  1880.e'a 

MilladOttrg",~ialli21 • 11.1:12~~ 

Íiár a distrito Orce em teraVd ter: delteiveldslaquanciejoça ci.chactrunla 
_ 	. 	. 	• 
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Estação, do ano de 1884 Inúmeras (amibas, sobretudo as mais 'abastadas, 

contrataram em fins do século XIX e começo do século XX, profissionais 

extraordinários, com destaque para os pedreiros com o fito de realizarem as 

constrições de suas vivendas, evidenciando o aspecto artistica e denotando que seus st 

proprietários possulam um gosto cultural refinado e, obviamente; um poder económico p 

que lhes distinguiam, por conseguinte, do restante da população. 

Figura 1: O açougue foi construído em 1919. sendo um dos pioneiros da exilada" na 
época em que foi construido pelo Major Benício Viana, vereador representante de 
Santa Luzia na Câmera Municipal de Queimadas durante seis legislaturas. No período, 
a comunidade integrava o municiai° de Queimadas, cujo intendente (prefeito) em o Sr. 
Hermelino Barbosa. 

Os prédios históricos de Santa Luz são Importantes monumentos e opulentas 

fontes históricas que transmitem valiosas informações do passado e do presente: poder 

econômico, nivel cultural, expressões religiosas, visões de mundo dos primeiros donos 

e dos atuais. São, em conjunto, um rico patrimifinb histórico-cultural da vida luzense 

que precisa ser preservado. Os pedreiros que trabalharam nas mesmas eram 

autênticos artistas, que desenvolviam com perfeição as diferentes linhas, formas 

geométricas, figuras de animais e de anjos. 

racha Deeflip ga• Puna :1 41..140.044 - ~ta 	á 'et ..... 1II 	V) 
01•11~1111115~~-132.11~Lblak 
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2.1.1.2 Aspectos Geográficos 

Figura 2 - Localização de 5 nta Luz 

O municlpio de Santa Luz fica situado a 258 krn da capital do estado, na 

microrregião de Serrinha, localiza-se na zona ftsiogratica do Norte da Bahia, Território 

do Sisal, à margem direita do Rio 'tapicuru, incluldo no chamado -Pollgono da Seca" 

Possui uma área territorial que corresponde a 1.5133291 km, e está compreendido 

entre as coordenadas geográficas de 11° 1521 de latitude sul. 3r 22 30 de longitude 

oeste com urna altitude de 363 m. 

São limites tenitoriais do municlpio de Santa Luz: 

• Ao Norte: Queimadas; 

• Ao Sul: Valente e Stio Domingos: 



au..a nunma.do  d.e 

)41W rarn e a 

rc:a ds matinga 
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• Ao Oeste: Capim Grosso; 

• AO leste: Amei; • 

• AO Nordeste: Cansanção e Nordestina; 

• Ao Sudeste: Conceição do Coita e Refirolándia; 

• Ao Sudeste: São Jose do Jaculo° e Gavião. 

• 
O clima caracteristico do municlpio e o tropical semiárido, com uma temperature 

média anual de 23.8. Este tino de clima se caracteriza por ser quente e seco-".r.--"-  

quantidade de.  chuva ao longo do ano é menor do que a quantidade de água que se 

perde pela evaporação, o que ocasiona a seca O perrodo em que mais chove na 

região é entre fevereiro e abril, enquanto o mais seco é entre agosto e outubro. 

Registra urna precipitação pluviornêtdca média anual.de  469 Mm,.senda.a.mlnima.de 

149 mm e a máxima de 1203 mm. 	• • 

• A, t,iestlY CapInGtvsr a • 

A vegetação natural do municIploé a .caatinga, com predominância da caatinga 

arbustiva, que tem plantas entre dois e quatro metros de altura em média; há também 

forte presença da chamada caatinga ,arbustka sala-caracterizada pela. presença de 

árvores de até dois metros e meio de altura. Já a caatinga arbórea ê que ocorre em.' 

menor quantidade.- apenas nas baixadas úmidas, que possuem solos com maior teor 
- h • . 	 v•P 11.4. 	2“.4 	 4.0.0.4 W'PP`Sat"ild 

de matéria orgânica.- - 	.:••• . 	• 	 ••••••••0  , 	 ..• 
: . 

Caatinga arbustiva 

forte proaorfa 	 :Ia presença do , 

enraie:. Co ate 	 -Figura 3 veaetaçaoalpIca li14aa alilOn.‘i e cit..4  ocorre lem 

-11 
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Caatinga arbórea 

Caatinga arbustiva rala 

Figure 5 -vegetaçâo ipica 
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• 

A vegetação natural do municiai° foi bastante alterada pelas atividades 

agricolas, eapecialmente a caatinga arbustiva. que foi substituida pelas plantações de 

sisal em .p
l
arte abandonadas e em processo( de regeneração: A: realização-das. 

atNidades, nas pedreira tartibém afilaria •retirada...provia.doi caatinga,: é poSsitreli :. 	. 
verificar-se 'atualmente a existência de iriorneras clareiras abertas nas-áreas de", • : 

A formação geológica do municiai° é bastante complexa, englobando rochas de 

idades bastante variadas, desde o Arqueano — mais antigas - até o Quaternário — mais 

recentes — com urna área inserida no contexto geológico do Crâton do São Francisco, 

compondo eundade definida como Núcleo Serrinhar. . 	, 

	

1-f1.111PIL'...f C. SANTA LUZ i•• ; 	; • . 	 . 	•„ 
O NúcleofSerrinl1alf(NSerráloholidado na '.porção, nordeste do ' 

__Estado .da:Bahia,.é.um.dos.segmentds..crustais arqueanos..do 
embasamento do Crâton do São Francisco. Este núcleo 
constituldo por rochas.gnáissico-migmatiticaa,(3,a5pa) e,granitos fi • .( •'• 	(3,1 a 2,8 Ga) do aiqueano; os quais" servem de'erábasamentO 

im para as sequênciasmulcanos sedimentares'paleoproterozóicas do 

	

Greenstone Belt do Rio 'tapicuru e clo Grupo Capim, e a um 	, 
tisat em porte abai., 	 ,-n• n•-• 	1...n- 	-• 	•• — r.d4c10• Oab • extenso granrto gênese paleoproterozoica.(RIOS, 2002). 

•. otivdadea:nas Iftomfieirá; também exige "d" fpenida prévia da-caatinga,'á poSsrvei 1. 
i• 

.. 
.. . , Solo Lltólico: "solo raso, pouco"•dejsenvoNido,'multo.'vulnerilvelWerosão e do. 
' baixa qualidade pararaia ddgili _5 ri•nfial "(13,Seifi: lecnfdado na inorçâo °meada do . 1- 
• i ff rol  ,' 

w_......iu.tiú....:;a.. é U.71. dal st:intentar. crustaarqueanos db 

Solo RogossoloiliOlcaniirehosg?pogióo-desánvONidofiliiadd pá•ráro efátrça? dá 
-, q.$: • .•- , ,....“. t.r .77 (.. 1».io. , 0.9rçOilyr. 

mandioca, milho, feijão, algodão herbáceo, palma forrageira, sisalp pastagemf.aarbentú 
, 	. 	 p-t, tre: - ; -- 	ir.: •.t.lcnilu-  r 21h nmati c .1 weeeproic t.  Lr'.  nas do 
, 	Solo .Planoósolo:,/solojesot argilo:°.renoso,asituadoserrálfireas ',geralmente., 

, ,planos. Apresenta catFacteristi•daedestaiioiáfieis para tagncuttura. 	. 	, • ... 	- • IOS 20 àr . ‘ 	'' • • , 

it• 	P.  1  • -.1 • 1 	• :-.°.,1:; :ti: 	'Ia ti :.:-.. 	-.1-,ez. :.. :.- ...i. p 	?....v.,-: A.b-i::-ee :il• 	e 
. -. 	., 

... ".-Én(a(eiirn'e-e 'Sre.asthe'eiedO:n1nÉlicit dl,  iettiesNálklãre9n e k:ectinentâniqci* 	. 

1•F"'f'FiErh""talgtiga•VISÉâáltiStaVedoniinirlficiPfretriaTétia'Shnitaiiicás9gTedfnient'ariesqque 
_ 

concentram camadas de ouro. 

O munIcipid possui uma diversidade de solos com predominância dos solos 

Litóficos EutrófiODS e os Regessotos Eutróficos e Distroficos alem dos Planossolos 

Salódicos. As caracterlsticas desses solos são desornas a seguir: 
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t 4- 

--Figura 6= Mapa de Santa Luz 

Quanto a divisão territorial possui dois Distritos — Pereira, localizado a 62 km da 

sede e Sisalandia a 54 km e aproximadamente setenta e três comandadas mais - 

Limeira, Sitio Novo I, Alagoinhas, Mucambinho, Escorrega, Formigueiro, Sitio Novo II, • 

Alagadicio do Gato, Gravata de Dentro, Várzea Funda, Junco, Rua da Palha. Rio do 

Peixe, Algodões:Boi Velho, 'Nova Campina; Barreidnho, Quixaba, Iterara, Po=, Sitio 

Maria Vitória, Casas Velhas,-CaldelnIo, Queimada Redonda, Queimada do Milho, 

Cadelreozinho, Boa Esperança, Ferreiro, Várzea da Pedrinha; Quebradas, 'T'apInha, 

Tombador, Antônio Conselheiro. Várzea da Pedra, Lagoa Escura, Miranda, Campo 

Grande de Cima, Serra Branca, Lagoa das Cabras. Calumbl, Morro Branco:Volta da 

Sena. Lagoa do Boi, Novo Horizonte, ArapraârAnjos, entre outras corimidaded. 	• 

- 
• 

2.1.1.3 Aspectos Demografias 	 Flilurd R-LIA1pa de Santôlari - 

Segundo o IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a populaçâo 

estimada do Municitrio, no ano de 2014 é de 36.690 habitantes, sendo a maioria 

pertencente ao gênero feminino. Entretanto, conforme o último censo demográfion 

„ 

m~.1 roum0 rmne.. 14 • .i.eto.o.: - 	Rabin • Tylifáz.1 1151121S-2121, 

1.  • 4 C:. n4. ";11~1"121"t12111"W2a  tneta124110"a, Que inças. do Milho, 

..j 	 'l, 	 dti25k1035,.Tap,nhg, 
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realizado, em 2010 viviam no municiai°, 33.838 pessoas, destas 85,6% declararam-se 

pertencentes à religião Católica. 

Tabela 01: População do Municipio de Santa Luz - Gênero 

ANO Total do homens Total de mulheres Total da População 

2010 	1 16, 616 17. 200 33.816 
2011 16. 729 	' 17. 331 34.060 
2012 16. 835 17. 439 34.274 
2013 17. 640 18. 612 36.452 

Fonte: Orsponivelem<httplivemv iboe0ov bilhomeiestatisticaipopulacaoicenso20113,  
Acesso em: 09 de abril de 2015: 

r• 	/?. ;).4r -• 'infrkst ec' CANTA 1  lu? 
Tabela 02: Populáçâo 	Municlpio ari.f Santa Luz - Gênero localização '11° 

Ano População 
Geral 

Total de 	- 
" homens 

Total de 
mulheres 

,Total da 
população 

urbana 

.0Tatal da 
" população 

rural 
2000 30.955 15.495 15.460 17.966 12.989 

2010 33.838 17.212 20.795 13.043 16.626 

FonteGisponivel em: c h ttp:/hwny. i boe.crov.brlhomefestabsticafpopulacaokenso2010 

2310 	 6 
Acesso em. 09 de abril de 2015. 

-.16 	 • ••,4 460 	 6 io _ 	 . 	 • , 
27e 	 7"! 	 "7. 3:1 	 34  Oba 

Conforme demonstrado na tabeIa'02,4no perlodo com'  preendiclo entre 2000 e 

2010, a população deSantaluz cresceu a uma taxa média anual de 0.8996‘  enquentop 

crescimento no Brasil foi de 117%, no mesmo pedoclo. Na. decada,..a taxa i'de 

urbanização do municiai° passou de 58,04% para 61,45%. . 

•-• • 14 4 • 	̂ l4.41• 1• •• • 

	

' 	471 22 	•tzt 	 1•31- 
rabeia u3: imormaçoes soore o municiai° .ri 	.. .. 	- 
População(1) 
(Localização /' 
Faixa Etária) 

Ano 
V4i .. 

O a 3 
arios3-' 

4 a 5 
anos 

6 	a 
14-fat 
anos 

15 	a 
In 
anos 

188 
24 	ir 
anos 

25 a 
'34°1 
anos 

.35 
anor 05..1  
ou 
Mais 

Total . 
tRirl. 
• - - 

Urbana 200Q 1.702 769 3.493 1.264 2.640 2.641 5.457 17.966 

2007 1.445 781 1.200 2.893 3.453 6.907 20.312 3.633 

2010 1.312 768 3.566 1.242 2.665 3.566 7.674 20.795 

Rural 2000 J373 468 3.133 984 2011. 1.616 3.902..„. 12.989J 

2007 895 521 2.468 926 '1.913 1.967,4:427°1J 13:1374. 

2010 743 431 2.329 904 1.776 2.046 4.814 13.043 

, . .  rrà 22i 123121212  c , 	 6 

q. mnb 

taxa de 

ceatroaantamataa444041-rm~ate.acaki 
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NEW 

Total 
1 

2000 .2.575 1/37 1 6.626 2.248 4.651 4.259 9.359 30.955 
2007 2.340 1.302 1 6.121 /126 4.806 5.420 11.334 33.449 
2010 2.055 1.199 I 5.895 2.146 4.491 5.614 12.485 33.838 

PIB(2) IDH(3) 	, 101(4) Taxa do analfabetismo(S) 
102.441 0.65 0.47 População de 10 a 

15 anos 
População de 15 
anos ou mais 

9.40 32.20 
Fonte: Dispon vel em: <http: /portal.rnec.go .bdide/2000,2007,2010 gerarTabela.php>. 

4 	 Acesso em: 09 de abril de 2015. 1. 

Tabela 04: Estabelecimentos de saúde por tipo e localização 	
4-• 

Localização Total Números do estabelecimontos do saúde 
Posto 

de 
saúde 

Centro 
de 

saúde 

Unidade 
mista 

Pronto 
socorro 

Hospital Outros 
CAPS 1 
o CAPS 
AD III 

Urbana 03 01 — — 01 01 
Rural 	. .05 — — , 	_ ..._ _ 

6 'Fonte: Secretaria Municipal de Saude:(2015). 
'0 • )4 1 	Ó5 	1. 4 441 .0 E4 	2Ce. • 33/3d 

4. 

2,1.1.4 A4p4C709 004014170040MICOS 
	I... • 	analfabetismo») 

' •ij eu 	 thi 15 
Santaluz iniciou sua economia com. a criação de animais, troca -de peles, 

comércio de lenhas. Nos anos 90, tornou-se:conhecido.na região.pela:produção,de 

abai (agave sbalana), mas hoje se destaca na extração de granitol'aztilgutado.paraça 

produção.de  Iajosrneios,flos,,paraleleplpedos e artesanatos), sendo o maior produtor 

do estado da Bahla. Destaca-se Ainda na extração de minério de ferro, magnésio e na 

exploração de ouro. 

Na agricultura,familiar ha uma produção expressiva de milho. feijão. mandioca e 

hortaliças. Na pecuária destacam-se os rebanhos bovinos de leite e corte, ovinos, 

caprinos, asininos, muares, galinhas caipiras de postura e frango. 	_ 

ConfOrme registros na—JUCEB, possui 86indústrias. 64° lugannaIposiçãczgeral 

do estado da Bahla. e 538 estabelecimentos comerciais, 868. posição, dentre os 

municiai°, baianos. Seu.parque hoteleiro registra 65 leitos. 

Seu registro de consumo elétfico -residencial (kVVh/hab)A de 93,62 - 233° no 

ranking dos munIcIplos baianos. 

ç 	 • O t O61.6:".124.•:6 	 44"4* 14447 10444 -474(.477:4  Weal5001.47parr. 

'Pd4 c-7 e: 	 'do m42404 prxutoi 

. 	 44.4,7 41—[4444-5 ria 

1.1•-•••••• 
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Tabela 05: Dados sobre Indrce de Desenvolvimento Humano (IDH) 1991/2000 
Indicador 	• Indicadores do Renda o Pobroza (taxas) 	- 

1991 2000 	' 2010 
1131-1 - municipal 0.309 0,458 0,598. 
Renda per capita 194,75 231.13 206,09 
Proporção de pobres 7,47 59,69 8,74 
indice de Gini 0,56 0.62 0,49 

Fonte: Atlas de DesenvoMmento Humano no Brasil Disoonivpi 
em:<httpfivosw.atlasbrasilorg.br/2013>. Acesso em: 09 de abril de 2015 h 	 . 	. 	. 

É soem uh: uesonvonnmento Humano perl000s Iva i zulu 
,. Indicadores 

1 	 • 	- 

. 	Indic s 	 2i . 

• 1991 2000- -2010 t 	-.- 

Indico de Desenvolvimento Humano Municipal 0.309 0,458 0,598 

Educação 0,118 0,277 0.500 

Longevidade 0,540 0,641 0,764 

Renda 	, 0.465 0,541i ::<.. 0,559 — 
Fonte: Atlaado, Desenvolvimento Humano'no'Brasil'Disponivel em:.4 
• http:ftwariVatlasbrastorg.b 12018a. Acesso em: 09:deibril de 2015, 

1,-.4-1 • 	 0..)Sd 

f 	O Índice de Desenvolvimento Humano IDSIM)robservado _situa '6 Kunicipio na 

faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHA4 entre 0,500 e 0,599)(-Entre 2000 e 

.2010 a taxa-de crescimento do índice foi de.30.57.31a,sendo a Educaçâá a idimérisari 

ra 	rli 	):' r hg 	• e d °35e  que apresentcPatPeadnento9ns teirsPabibiztu r22, seguida por 

longedadeie-porirendaraSe; contudo-analisarmos• o-crescimento no período entre 

.199l1-rá r2010, percebemos uma taxa de crescimento de • 93,53%nara o =larica • 
r 'lin& enquanto para o estado o crescimento foi de 47%, 

A renda par capita média de Santa luz cresceu 79,68% nas últimas duas 

décádas, passando de RS 144,75, em 1991, para R$ 231.13, em 2000, e para RS . 

260,09, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse perlado 

de 3,13%. A taxa. média anual .de cresdmento foi de,5,34,%, entre.,1991 re:2000„,e, 
i"'P• 	h 1 '- e• 	r:Nr• 	rii 	 rir.•nnVr em,  < 

1,19%, entre 2000 e 2010 A proporçã à de peasoas cora renda.  domiciliar 0er" capita 

inferior a RS 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 77,47%; em 1991, para 

59,69%, emi 2000, "e para 38,74%, em 2010. A evolução éla desigualdade de renda 

nesses dois periodos pode ser descrita através do indice de Gini, que passou de 0,56, 

em 1991, para 0,62, ern'2000, e para 0,49. em 20-1131 •• 	) h2tr-  
e. es-ex • ean wnt.....a.rn.,eiten:3:434)3,(5;31:3-a• Por . que tuia monteou ~cantem rearree. 

ti; . ,Inzs , , por sano-r. 	.sc -599  InCl 7 nr97.7^; 1- 75creento no periodol entre 

IfO*1 	P310, az:ceia:unix: urna t- 	qlethCh rrr4o de 90 U.0.11virriáo muritcrrEV: 
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2.1.1.5 Aspectos Culturais 

Como instrumento de promoção da cultura o municlpio conta com os seguintes 

espaços; 

• Biblioteca Municipal Guide Guerra - localizada à Praça do Saber, possui um 

acervo de 10000 exemplares; uma sala de cinema - com capacidade para 40 

pessoas: uma Bestada e um Tela Centro equipado com 10 computadores, todos-

com acesso e Internet: 

• Um Infocentro - situado no Largo do Tanque Grande, com 10 computadores 

COM laCeSSO à Internet; 

• Auditório Municipal Lindaura Carneiro de Araújo - localizado na Avenida Getúlio 

Vargas, com capacidade para 360.pessoéé sentadas; 

A pdnclpal festa religiosa da cidade é a Festa de Santa Luzia, padroeira do 

município, que ocorre de primeiro a treze de dezembro e mobiliza milhares de pessoas 

do município e região. Durante or.trezenádo, ocorrem celebrações,.. bingos, 

apresentações folclóricas, carreatas COMO demonstrações de fé do povo luzense. 

As manifestações culturais. os.costumes, os..saberes, celebrações ,e,praticas 

culturais tornem-se referências simbólicas erafetivas dos ckiadaos.em relação ao 
• • 	' 

espaço vivido, econstituerna imagem, Adentidade,dersuó cidadenSanta,Luz:possui 

muitos artistas na música, p 

1 Manifestacões culturais e artisticas do município de Santa Luz 

Intura, artesanato, teatro, literatura que merecem destaque: 

Tipos de 
manifestações 

Nomes das manifestações Quant. 

Folclórica • Reisado; 
-, ,a7,0 Boir Roubado:,- 	„r.....0.. 	.1 j  

• Cantigas de roda; 	. 
.- ai 	Samba de roda; ,1,,, r• 	• 	I- 	r -. 

• Piegas. 

5 

.. 	, 

Literatura 

, 	L.1' r.. 

• Poesia (Anedy Behserio e Marcus Lira); 
• • 	Literatura de cordel (Nelci Lima da Cruz); • 	- 4.  

• Repentista (João Batista); • 	- • 	• 	, 
• Literatura profissional (Guido Guerra); 

	

'ir • 	Prosa (Epitâclo e Paes.Machado);.• 	,., 	•,-,•.; ui-Á 

5 

a 

3 10 

Ilr'J' 

v4 Cl re' 41(0 r.:O 

•-•1 r 	-. :2 	p: 	nZ Pt1"  J 	aIr S,t LU  
!Da Sta.b1 ~era da !Mita, 	- 11...D-C20 - Mana Int - unia - 	.15.11.1-2.23 

C=131.02.0.11~1~.{~ 	 saiteuttraxiik 
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Escultura 

I 

• Escultura em pedra (Audno Lopes- pioneiro na 
arte e Boa Ventura); 

• Escultura em madeira (João Garcia, Jose Elias 
e Aêrcio de Jesus.); 

2 

Artesanato • Tenda artesanal (Luis dossantos); .9 
• Croché; 

' •• , Pintura em tecido.. 
• Code e costura; 
•,; Arranjos 	orais, 	, • • 
4--Arte orgânica (Rosimeire Pires); 
• Arte digital (José Nondas e Suelbe, na 

fotografia e filmagem Itádo e Baldoino); 
4 	Arte com fibras do sisal e 	palha; 
• Arte na cerâmica (Ninho); 

Artes plásticas • Artistas Profissionais: Almir Barros e Teles (in 
h rnernorian), José Tiago, Demarrels, Mauritano .4 - 	• 

• Costa:Chie° Brasil:Aleirado Goês-Cacalo -e-- rh•-•  — 
• Mátos. Rogerio Baldolno, Clcero Rocha, r 	• 

Ejc,ririr  , • Holten Viera. Suolanb•Ferreira,-49ão das•ro rui 
Virgens-José Aldair. 

2 

_-(Fonte. Secretana •Municipal de Cultura4luve tudo e Esporte 

No esporte, Santa Lui destacou :regues. mas.destaque maio foi.no  futebol. 
. 	.rrfa.aF 4lL,c n 	 si 

Mário Filipe Pedreira (Onça); Moto rios diversos ' rimes como Flama gorRJ: Bahia, 
• .. • , 	- 

Sergipe, Sport, e outrasTequipesim rscrifo. 	• 
• Corte e =hon. 	

• 	. 

• .Outro• jogadondernome•que.merece destaque no municlpio foi Jorge Gees,.chie 4. s. 
Jogou no Bahia e no Palmeiras/SP, chegou em 1943, hoje tem 93 anos ê escritor, Juiz 

de Direito. Desembargador, aposentado. 

Santa luz Investe nos campeonatos nwaiséntermunIcIpal. Hoje, novas - 

modalidades, fazem parte do contexto esporUvo do municiplo como o ilulltsu, o judô e 
' o karaté apostando na jáVentude:1- 	1k90, É/P4IIPSIMIS- WitlUritatIO

.  
Srubr,-Al2}4;do Get,s, Caceis- 	- 1 

:2.2 ANÁLISE SITUCIONlitdDA•-EDUCA6•A•Orl:At3d1EiP:KL-R?ha- 
: 	. 	•tus  

2.2.1 Educação Bástes‘"•13-"n•-• 
;tu, et. MIS;le-C•ujr-s-.1•4rinfhde e Esporte 

2.2.1.1 Etapas da Educação Básica 
r•r, 	 Cfr.131.1P.:".. mn.  oesizque maior for no fitehol. 

•2••:2„lt.2!Educa•  cksinfanti• 	 njos isorso-••S bmidsk• cLO•mo FlarnerlgO/RJ, ha, h 

. errgiPt, Soart e ocrtra.s,,,Autp3s: ; 	 „ 

•iir ~ou tr. sés ir is ssiest s44.1.041040.4(tom 
513t65-2122.e. 

ti 
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•I 	. 
A 'eclucaçAO-Infantil• censtituihhoje -um importante seguimente. do sistáina. 

educacional do pais, reconhecida como o primeiro nivel da.Educaçãci Básica, garantida 

na Lei n° 12.796, de quatro de abril de 2013, que altera a LDBEN 

9394/96, estabelecendo que crianças com quatro anos devem ser matriculadas na 

Educação Infantil. Pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a qual reafirma , 

o disposto na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA- Lei n° 069/1990). J., 	 . _ 

O atendimento institucional dispensado à criança de. zero a cinco, anos; 

,vcompreende, pois, o perlodo antecedente à escolarização formal. Essa transição-ó 

muito significativa para a história da educação brasileira na busca do reconhecimento 
• j !-.• 

para a formação humana e não apenas o cuidado flsico: O maior desafio á-possibilitar 

'Fo- acesso à educação de qualidade, reconhecendo as creches e pré-escolas como • 

, instituições ediicatNás qii&garantem o direito da criança, a opção da familia e o.-dever. 

- do estade7OFe4-10. 	°o'  fililivA•illtà°61 4 --iribioderi.e:iseg.  iiirnentO, Po, SiStelli".  

educzcOrplano:Diretor7FlerticipiatNerdotmuniclpiortel'SantalutAiestaiiidikpelarlieliól 
_ 

1.260/2007, prevê no Art. 32. Inciso VI, alínea c, a ampliação de creches nos povoados 
• 

e bairros do mônIcipio, especialmente os que apresentam maior densidade 

popUlacional. No atual cenário, o municipio atende a população da Educação Infantil na . 

faixa etária de um ano e meio à cinco anos de Idade, Incluindo a zona urbana e rural, 

compreendendo o ateadirtento em duas modalidades: a creche que atende de O a.3 F 

anos e-a pré-escolado 4-a -5 arioslde idedell;co(no demónstrareasitabelas rifseguihrioà, 

• • - • rhz 	o ir (Oda ahtE--"rirAte:à est)::lar;z:100 formal; Esse franslOo !FS 

Tabela 07:. Matricula Iniciar -Creche por dependência administrativa (2009 m2013nento 

' . 

.. 	- 	• 
---°- 

_ Ano.. -- Municipal .,n n  
Urbana/Rural 

.ij:„.., Privada c..„../1  
• . Urbana/Rural 

r.d2sufgotai :liar 

I, 	4---.  2009 - ., -.ill 	,,- Fl l..- 9-146 ,- z. 	'-‘ ",241.4w-001.1  wi-c'it -; e PI:-146is  como 
enc....0.2010- (~.,, ..- n.1 5.4.21/1. ........ 4 ..ar. 4. ,....46“--. 	--i 444 n ib. Er” 212. 4 )l4..4., 

. 2011 • 	- - 	14 222 	.. 
"2012 	' 	' . 	231 	' 27' 
• - 	2013.nn•n ,k tiv-'24'.t:i304.0à 4n-ri trn:::16o 25:Stalg '.11nt4d(329'x I r4-h° 

Font rr mFrAnen nara os dados de matricula, anuário Estatístico estadual e Secretana 
Municipal de Educação/Censo Escolar 2013. 

Percebe-se 80 analisar a referida tabela que do ano de 2009 a 2013 houve um 

aumento relevante de 120,2% nas matriculas nessa faixa etária, o que proporciona um 

.FÍ Sna. 4 41.11,-000 - tetajta ;Jay+ Dehlar.itliCa.o Obj)10-2,9 , O O.O 

uno: - 	 4jtt 5 mios e: külde, Cimo distrfolit2rarrl an:t91{Plkit SOlguitlri ir 

• • 

. 
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intenso processo de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços 

coletivos, de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de 

aprendizagens e do desenvoMmento das crianças. 

O número de unidades/creches também aumentou de 2009 a 2013 bom a 

abertura de uma creche modelo Proinfância, denominada Dr. Oito Alencar. funcionando 

em tempo integral na sede do município. Vale ressaltar que algumas unidades já 

funcionavam nas dependências das escolas, o que não atende ao padrão estabelecido 

pelas Diretrizes-  Educacionais. Sendo estas localizadas em bairros como: Juscelino 

Arr:-Kubltschek e Comunidade Açude Tapem, assim como, o funcionamento•das demais', 

• , Unidades na zona rural,nos,•Povoadoside4Serra ErrancasVárzeaida PedranLagoa dag 

' 	

• 
ik-oe, 	:J r2. Uldii9L•149, 1-1.44-• 

Cabras, Miranda, Pereira, e Sisalândia. Objetivando assegurar 'melhores condições'' 

para o funcionamento das creches. a Secretaria de Educação reatizou uma reforma na 

unidade do bairro Mbrro das Lopes, construiu novas instalações no povoado de Serra 

Branca e mantém espaços alugados nos bairros JK e Açude Tapera, bem como no 
• . 

povoado de Várzea daPedra. 
nup,noraCrre c 00 cleocnvolviino • O:, ortnçvs 

Cruento à rede privada existe Cm significativo número de matriculas„o que 

aponta -para a necessidade-  de' um acompanhamento mais efetivo por pane do 
• •• 	 flr (Mli 'l, rn II funronniidn 

Conselho' Municipal de Educação, uma vez que as escolas dizem não possuir a 

modalidade creche, mas matriculam crianças menores de quatro (04) anos; ferindo' 
••• c1  .1 c 4i.0 ni ó Ui.. 1111 	 ed• :t.iberidO 

Leidas Diretrizes e Base da Edticação: 
tliretrutu. gauc.irinnus- 	• -to rias IDCal:Zad3S em bdifros como: Jvcoalino 

Tabela 08: Matricula Inicial — Ed. Infantilpor dependência admin'strativa  
Ano 

or.r.-1,:: 1:- . ,:orv3 n 
.Municipo . -- 

ipt Urbana/Rurah.nz Sz Urbanalguivilme 
Prlvada Totaír 

.rp Pelle°. lagoa das 
2009 	.. 976 
2010 889 221 1110 
2011 754 269 1023 
2012 716 262 978 
2013 784 317 1101 

Fonte. MECAnep, para os dados de main ula, anuário Estatístico estadual e Secretaria 
Municipal de Educação)Censo Escolar 2013. 

• ›, 	• 

Á. tabelaacima !demonstra, uma.•inversélo:erncrelação vanterior,,pois, ha (um 

decréscimo de 12,4% _na r fede ;munIcIpa ,eóquantoula,redeprivadaopercebe-se ürii 

aumento bastante significativo chegando a 16,2%. 	_ 	 npo  'po5e,Y;r1a  

• 
•u 	- 	 - eahla - 	az.. 1,51,295•2133 	

71.1 
: : . • 

Tfibaii) °82 :i7r..)1,iF.ItififF'4.11•Fii.".1&'/V14 1141 	 ,„4„r 
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Diante do atual resultado se faz necessario priorizar discussões sobre 'como 

, orientar o trabalho junto ás crianças de até -três anos em credhés e tomo assegurar,' 

práticas junto ás °danças,  de.quatro e cinco anos que prevejam (ermas de garantir á 

continuidade no processo-de -  aprendizageni 'e-desenvolteigento das Enanças, -

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

A Educação Infantil no Municlpio de Santa Luz é ofertada em perlado integral . 

ehou parcial, organizada de acordo com a legislação vigente, em consonância com o 

Regimento Escolar de cada , unidade educacional, de acordo, com. a resolução ny• 

,-41001/2019 do Conselho Municipal de Educação que normatizi-  a. organização das 

' turmas. 	 7, 	
cipit DE SANTÁ LUZ 

O município tem por objetivo ampliar gradativamente o atendimento às crianças 

de creche (O a 3 anos), aumentando o número-de unidades-municipaletontemplando 	. 

jornadaosyeeri.os,3.a!Letê ltogrois,;,,à!sim oosno.,,gesà:26,( turmas desirteszoolà(.40?ii5janopi):.  

em cumprimento da Lei n°  12 796,de 4 de,abdI de 2013, na qual a Educação BásiCa 
p. 	st,  v.-.10 Ju•-'..) 	- rua 	 tad 	e Lcitiv 

• passa, a ser obrigatoda.e gratuita dos 41(quatro),aos 17(dezessete) anos deidade à , 

• partir do ano de 	 _ . 	 4- 	 r."1:  

A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

de 	até cinco ano st em seus aspectos fisico, psicológico. Intelectual e social, 

complementando a ação da familia e da comunidade das crianças da sede e zona • 

rural/campo. Pensando nisso, o munIcipio pdoriza o atendimento as crianças dessa 

. feb(inttfiria:. Oan99,?orãyysimonte.povejt.no!Ofiele,9‘os positivos oafteidunizaç,4  

• . Importante informar que o municipio de Santa Luz recebe crianças pequenas em 

suas escolas, oriundas, de circos e parques. de diversão no,Pedem,  emque elas 

permanecem  na cidade, assim como, inclui a população de,clganos na rede de ensino 

que já se encontra com residência fixa no municloio há bastante tempo.„ 
.••••,-J-••

,
,.i.:. • 	 t‘t"b• 

em cvAmar6rtdessasiconsiderações( o municipionatravestda(secretadatMunicloial.de  

Educaçaoppretende)efetivarações-  que. propiciem] de•faidAtqualidadetnaiEducação- 

Infantil,4 atendendo EaOS eixos principais nessa -etapa:. educar, -cuidar'. 	brincarov..-.....„ 

contribuindo assim, para o desenvoMmento Integral da criança pequena e promovendo 

Rue t•C114 	 INNI~ 

.1 	 dus:12 

1.:11M rinrn. 	 pratl Surti( efirtos p;,Civet.tlofu?Le., 
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a construção da identidade e autonomia. como também o Conhecimento de mundo das 

crianças pequenas do municlpio de Santa Luz. 

A população Infantil do municipio vem crescendo gradativamente, como " 

demonstra a tabela !baixo, comparando os dois periodos. pode - se observar o 

elevado número de, nascidos, chegando ao percentual' de .75% de aumento. A 

expectativa rle crescimento da população remete ao municlpio um planejamento bcerca " 

de construção de novas unidades, ampliando assim, a oferta de vagas dessa 

modalidade. 

Tabela 09: Frequência por ano de nascimento, segundo o Municfpio Residente  1/4  

	

- 1""d• 	I" 	< 	Nascidos Vivos. 	on .1 1-k wrim e-, • 	•••••  

	

Santa Luz - BA 	C jf1-1'=•4-20121:"...4 	 2013  
	709  

dd'a~edledd 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

Segundo gabos do último Censo/IBGE de 2010, a população Infantil de crianças 

de O a 5 anos do municlpio de Santa Luz é aproximadamente de 3254 habitantes, . 

incluindo a zona urbana e rural, como demonstra a tabela a seguir: 

ele:rodo rt mc-o de :rarflfoos. e.  :podo no percentual de. 75% de aumento. fp 

Tabela'10: Po ula °Infantil' Ora 05 anos finte on municipio uin olanefamçnto acerda 
, População Infantil,„., A„,.., 

0 a *I ano 464 
lano 537 
2 anos 536 

_1/4. • _ -,_,..--4 anos. -;,...1/4,,_ ut.-frxr fer.,ff.mr.., ...•_.:-4555 1. 	14----- - 	•—• 

r"Total (O a'5 anos) 	, 	• , 	, d 	 3254 .'"':-:-U-. -. 	-I- — o' 

Em relação ao crescente número da população infantil do municipio. 

demonstrado na tribais ê Importante a realização do monitoramento constante da 

escélarização da população nessa faixa etária com o objetivo de evitar a distorção • 

idade/série. 

"p. 1.03r.:50 	3017 	liosé " ' 
d 	 d 	 d gr»"d° ' tanA da.  ' NhiarlideNF'Oid,IV.“'"23  

5 1  . 	. 	. 	. 	. 
' 537 '' .. 	. . .. 	... 	 . 	. .. ..-.. 

4 Lnt.r. 	 . 	. 	 ,. 

473 
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Tabela 11: Taxado esco adução da Educação Infantil do munic pio (2013) 
Segmentos 

I 

População 

(A) 

MatrIcula(3) Não 

matnculadoe 

Taxa (c)% 

Creche 0,a 3 anos 2055 	• 	329 - 	1726 27;9% 
• 

Pré -Escola 4 a 5 anos 1199 	I 	1101 	. 98 87,9% 

Total (0 a 5 anos) 3254 	V - 	1430 1824 48,5% 

Fonte. IBGE htqf fieducacenso tnep.gov.br  

• Conforme demons ra a tabela, na coluna de nao matriculados, o número elevado. 

ode -crianças 'de.° á 3 anos sem escolarização evidencia ao fato do.n&iateridimento 	, 

- crianças menores de ?ano e-6 meses de idade, a.falte-cle.iniormaçâd do% dadcelde• 
• I 	 linf. I' ,'"` 	 ' 1 

matricula • 	pede de algerna&instituleães,pArticufares.de. pequeno -porte, -queCa.;,.., 

encontram atuando de forma irregular em relação ao que orienta as Diretrizes 

Educacionais para agducaçáo Intandl(OCNE1), assim como, o contingente de crianças 

que ainda não frequentam a escola por fatores de vinculos domésticos. 

•- • 	
to"Iticuindos - 

	v i 	 —4 
 Tatielal12:3Taialdelescolariza 	 ci ção da Educaçãlda Educação Ihfahtil do MuniCiplaide 

• Santa Luz.por localização 2013 	; 	 . t 
População de O a 5 Anore(A). 
. c :r 'i 4Rural o Urba na* 	3.'' 

..__ „Mat IcuIa.(B)_,L 
:4 a 	182.  

Escoladzação  

.. 

3254 

Conformo demonstra a tateei-, 
. 	. 	. 

Urbil?jth l'Idel 	./l0-40c .c.c-r.&.1.M.5‘Vt.f.br 

ine ct não m., 	. 	lados i o nfin??..:...vada. 

s , 	 CZC ihNn'llnAmi~-aneMnan'nalrohr • . 

• çltinças rnejis,de 1...no á 	4  Órr:: ki ie. 	;:,ck èéE...a tallsirde, infOfpiaçãçVoé daqedde 4 

rh...1;:c Em relaçãole escolarização ponlocalidade (ru
•
ral] eindiaq a)pelpossIv elobservar  

um percentual que precisa ser elevado nos próximos anos. Conforme os motivos acima 

discorridos, outros'  fatores também estão implIcitos nessa taxa de escolarização: as 

desiguaWades saciais a falta de acessibilidade, turmas multisseriadas em escolas do , 

campo. 	 ,. - 	. 
j 	. 

' - 
Tacet.  Atabole a L39guly2ur9:,.enta a porcentagenglobal da população que7nequenteje • 

. 	,,---.- 	...--. -- 	,-.... ‘..y 	O era• ,. 4......~. ...., 
. 	i 	• 	: 	, 

&locação IntantiVemperceiitGallim ano,de 2013.!,- 	--. . -- • ,sq  1   , ,,.,. ,,,,44_, , 
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Tabela 13: Percentual de crianças de 4 a.5 nos na Educação Infantil 	.  
Atual (2013) 	- 	 Meta (2016) 

87,9% 100% 

Fonte: IBGE/Pnad, Todos pela Educação 

Tabela 14: Percentual de crianças de Da 3 anos na Educação Infantil.  
Atual (2013) 

• Meta (2024) 
• 

27,9% 
	

50% 

Fonte: IBGE/ Pnad. Todos pela Educação 

Com 87,9% das crianças de 4 e 5 anos atendidas, a meta de unNersalizaçâo da • :9  
• Pré-escola atê 2016 não parece distante para o municipio. Mas é preciso ressaltar, que 

o 
 

foco não pode se restringir ao:atendimentorsemlámlolher especial para a oualkládo 
'gr 
do ensino. . • 	. 	• 

• 4 	 • 	, 

. Tubotahlà:etapaideLo4:at.ásaods,jjamunicipildncaminqaoodejodame.. nte..0 Plano ' 

Nacional de Educação anterior já estabelecia o atendimento de 50% até 2005, meta 

solenemente descámprida e agora postergada para o final da vigência do plano atual. 

O municIplo necessita estudar os dados para que possa planejar detalhadamente a : 

expansão do atendimento. 

	

L 	 •r.;^ 	• 	 int. lei 
10 

---------------------------------- 
- 

-1  Como evidenciam  	 gar. qoue,orn úmero'd

-

emã

l

oa • o - .g. 	 . egege66 
matriculadoralndaéBrande deacordo com o-que-se-deseja: Contudorespera- dee, 

 

aumento de matriculas-na Educação Infantil-(0 a 5 anos)r visto que; ,essa modalidade P- 
. 	 . 	 r 	1u..~...p61.• LU L.a,4a 

reconhecida corno primeira etapa da educeeno.basica. 
rti n'..:te dà univartalizaião da 

Pi.• ....Comi a 2garantla xde.trepassel...dex,recursosdão, iGovemoKFederalx Paralc° 

financiamentoreimanutenção-das.unidades/omunicipio.de:Santailáz pretendeampliar 

essandterta; pdp.meládd.lFund0 de;Manatençâo ,eibesénvolvinkierdo'• dal Educação': 

Básica e de Valorizaçãodos Profissionais da Educação (Éundewem parceria coin á 
. 	 .44 • 	M' %. ai 	. 	 . 

Ministério da Educação que desenvosie soes supletivas 'comb 'o Programa Natiorial4;w"-

de Reestruturaoão e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (Proinfância). O programa oferece assistência financeira aos 

municlpios para a construção, reforma e aquisição de equipamentos para creches e pré 

- escolas públicas. - • 

Como :vid?ne:dir 40,duas 	&Ponuivê.  obteeváçqBáfo-  ;número de-não- 

mninc:181:6171111868.10'jit.britrn=-1.1p.lid13W.1/2111- o 

rojEauraç- 	 mia') rIs Io9ts 	a et:er ,modz!idade 

•:••: oCer, 	̀-eg.e. 7.16: 	Lgte3T:t1) 	 . 	. _ . 
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I2.2.1.3 Ensino Fundamental 
1 

Sensibilizar os cidadãos exige mobilização. Reuniões, plenárias, 'encontros 

temáticos e.conferênclas. essas são boas estratégias para mobilizar a comunidade 
• 

	

escolar: Para obter um resultado se Tez necessário •o levantamento do diagnerstico 	. 
; 

corno peça fondamental para a construção.do.Plano Municipal, assim sendo 'seguem 

dados estailsficos fornecidos pelo • MEC/INEPADEB sabre número de 'matricula ;• 
....... 

aprovação, ie.  provação'O distorção idade"/ série-Estes dadoS"pc;fierão nos da-ilTirtr-- 

visão da situação real em que se encontra o Ensino Fundamental em nosso Municlpio. 

" A rede de ensino em Santaluz, de acordo com dados do IBGE (2009) em . 

consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional possui 49(quarenta 

escolas que niinistram o Ensino Fundamental:sendo 36 (binta e seis) escolas • .- 

4a-rede-nHirelcicialr01(uma)-ebõola-de "reberestadual-e-12-(doze)rebBolaslia-réde-  . 

.privada. I ' rrelso Freittpatánirl 	 " 

0 Ensino Fundamental de nove anos _começou a_ ser implantado, na rede 
, 

municipal de ensino em 2007, através da Resolução do Conselho Municipal de . 

tP.1?."Ify?.;;,”iiii?ru  ILIreunfarRing raia, rbv2g 
.conclulda ein• 2017, prazo final estipulado 'pela. Lei: F.ederal 31.2742006,, Ás redes, 

-.yr.. 	 .nionapaj; oasioru-p 	000uudn' 
estaduais e particulares iniciaram a implantação.do,Ensinolandamental de notre.anosl.. 
1.1% L.   

em 2008 com a publicação-do Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) n 

60/2007. Assim, até o ano de 2017 as redes de ensino conviverão com os dois 

sistemas de ensino,- ou seja, ODM o Ensino Fundamental de oito anos em fase de 

extinção e com o Ensino Fundamental de nove anos em fase de implantação. Dessa 

forma, os indicadores referentes a essa etapa de ensino dizem respeito ao Ensino 
rer • ' -•' 	 or;'rrin n 	too Suerseinents.. vendo ;35 (trinta essa) escolas 	• • 

' Fundamental oito éde nove anos. 
441à lttoltpri: 12"(tTorej-er3oblas -WiLid6 

Tabela 15: Evolução da matricula do Ensino Fundamental no municlpio de Santa Luz, 
por depencenco administrativa e locanzacao 	ev-i 1 - 11214 

ANOS- Municipal Estadual .. 	. „ 	Particular..._., de  Totalede  
Urbano I 	Rural Urbano I 	Rural Urbano Rural • 

t ' ,"2011 	; .2800 - I 	3698. 1227 ul. 	287-0 964.; -øf- 00 1.; Au.. 8976 1Ic 
r-r...2012 	f • i =3640-krlar 2805 ,(363,,o1„„00,, 24,1121 	.....,00........11.-8429.,..4 

• • - 2013 	., z3608 	I.  -3019 245 	1" 	00 • -1301" .." 	001  t" 	"8173"; - 
W2014 Le• 11•3620.,111"3457• • 1153•e1l4f 00•-4- 4 1556",  • ", rflfrt•-• 9A.2879891 

ertoduo - 
.4 	A . . 	atIreCIS r 	TO • tn1.ç 14)1 	- 	 eretresr5rtes-nt-o—o... 

nizaseeáno~tat~i•  isiteltu.e.con  

peows-Bente: http://www  q  d rabi Id d /4323-santaluzicenso-esco ar , 
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'Tabela 16: Nivel Educacional da Popu 

." 

ação de 06 a 14 anos.1991 2000 e 2010 	31  
Faixa etária 

(anos) 
t tTaxa _delmalfabetismo . 	„„. % de alunos na escola 	, 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 
06 a 14 anos ' 	I 80,13 39,42 23,5 1909, 60,57 76,5 
11 a 14 anos 1 90,50 56,72 23,34 9,5 43,28 76.66 

No que se refere a evoluçâo da matricula no Ensino Fundamental no MunicIplo 

por dependência administrativa; os dados acima mostram que, nos anos do ' 2011.a 

2014 houve um aumento da matricula na rede municipal urbana de 29,28%, ao:plante a • 

da zona nirál sofreu um,dectésdmo de 6.52%. Percebe-se que na rede privada o 

número de matricula vem crescendo gradativamente nesses quatro anos tendo um 

aumento de162,45%. O municlpio procura cumprir a Meta 2 do PNE buscando garantir 

• 

Fonte: www.atlasbrasil ora br 

Em conformidade com o Plano Diretor Participativo de _Santa Luz, Lei 1.260/2007 
• 

M. 3dasr Beetrizespareo Educaçãoterredicar o ,adadapetisom Ojgarantihquotodas 
I 	 ' 

as crianças sejam alfabetizadas-até Eitanoodelidaeopornedambémfetmetando,ENE 

devendo ser. untversallzad,odentro do PME,fportantoaoanatisannos airjeferi,dartat/ela 

percebe-se que thouve, um decréscimosigni6cativona taxa de analfabetismoontre jos 

anoode .1991 a-2010r,Percebe-se que alguns programas educacionalsimplantadosino 

munIMpl000ntribulramtpara iessoredução,00dendo ser chados:„BraslItAlfabetizado, 

Topa (Todos pela Altabetizaçáo). O PETI (Programa' de Erradicação,  do. Trabalho 

Infantil)qProjetoodo jMstitutoréérton tSeria,cotProjetorF,ederal Estalagem quetatandiá 

e 	as claskestitiltisse-riaValirateebblaa''detqaTtgici. 	_ r%deMpnos.na oScom—rk  

Analisando os dados quantitativos de acordo com Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicirms (PNAD) e IBGE referentes ao percentual da população de 6 a 

14 anos que frequentam a escota o municiai° já apresenta um novo resultado de 

97,5% até o ano de 2613.. 
i 	 Eu rb, //051i0Cr opraiNbabspoft: àppininquelt404 

Tabela 17: Matricula do,Ensino Fundamental do MunicIploper'idade eLsérie.•Rede 

Idades 
• 'P..: 
ano 

'ir 2°.ip 
ano 

h-Seri' 
ano 

OS- 
ano 

.-. 5.7,  
ano,, 

tia! 	: 
• ano 

Jrrtl. 

ano, 
11971C...; 
serio, 

i caSris 
„série, 

ITotab 
„,,,,, ,,,j, 

6 anos 365 35 400 
7 anos 1  17 329 33 	1 

4.a•An.444/ ~amo WIDSNCIA e<'{ 411.11.0•03ir... ta Loa 	 marfax.•. 15Isna-nni4LUUY. 
irDit 	 352WigiteSent. 

Topp 	 NOto.T.:"Ttc;. 	(:0T.3rota 	c/radico/tio do Trabalhei 

ItifOOtill..POSToot noli;ooJyTor 	 qoo;atendid 

o acesso e permanência do Muno na escola, _ _ 	- - • . 	 - 
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2013 	 102 

Tabela 53. Número de professores,, coordenadores, diretores, Nice-diretores e - 	• 

EuBervIserei 'da vedeniuniciCal de ensino:por cargathorarialelempo2lEmeNiço 	103: 

Tabela .54./tutras1reEeltasvimm Misetor teducacidinalHdoErnuelCiplo :de Sante•Liï: 
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Tabela S., Número dn p: 	2n.u, Gocrdt Oscilares, e/atores, vice-diretores :e 

sWaeáisuiezintlerede ifitifteciiLti c., elfsberPor :Mgr.; hal are+elgdiPódisène$48  .1q3 
Tabula -5fr Outit, rceibC,  (ri o.4. 6to.k-ndixt.e.CnoiMo:mintcwio dipSaná.1484 

rio .•r't1c-perenrefi3itric.-0.8"0/20. 13)— 	.  

A, 	• 

TalAPI L;1  geo042  e f,:,.tecoc4o 3:;c0H-Ot iec,bidOt"dd•Fetygge erni 
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ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AC Atividade Complementar 

riAEE Atendimento Educacional Especializado 
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•rempr5f rtC QANTA 
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kt 
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C • nir 
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ettL CprsFerdielVeregrigp5 FdLieeej?d‘ • 
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FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e DesenvoMmento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério 
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•• 	,N•ii 
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INDIQUE Indicadores da Qualidade naTEducaçãO•Infahtil da Educação Flésica "e de 

INEP InstituteNadonal de Estidos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras to! 	do Er 	F.I .d. rL nt -il e dc 
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LIBRAS Lingua Brasileira de Sinais 

MDE Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

MEC Ministério da Educação 
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PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Piofissional lÉOrn a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROFUNCI'ONARIO Programa de Formação dos Funcionários em Educação 

PROINFANCIA Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PROUNI 'Programa Universidade para Todos 
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' i 	 g; 	.? SABE Sac re.  tádáldel  'A''rtbul'açã o com ifill ráfélt  ma dWnsfrit.41\11 "A 
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''SE Salário Educação 	• 
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SESI Serviço Social da indústria 

SGE Sistema de Gestão Escolar 

SIOPE Sistema de Informações Orçamentadas em Educação 
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SPE Saúde e Prevençãcina EscolaucTodos 

TAL Tempo de Arte Literadar • 	• n 

TDAH Transtorno de Déficit de Atençãd e HiperatNidade 

TOPA Programa Todos Pela Alfabetização zlifiFS-chai.?ânizú 

UAB-UniversidádiêAbeitaldo'BraslIço.9mtémq dionEinaltrifil4Fr 	F^ 
. 	 tt: 	' 

' UFBAlOnivírsidade.Federal da Sabia 

UFNB Universidade Fdderal do Nordêstáda Bahia • 
LIJA Unidade de Jornada Ampliada 
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8 anos 1 	2 47 361 110 520 
9 anos 3 32 249 71 355 
10 anos 17 95 331 10 28 481 
11 anos 3 18 42 97 1314 72 27 573 
12 anos 4 I 	15 14 196 196 203 16 644 
13 anos 8 40 89 138 135 125 357 
14 anos 12 6 89 73 133 182 495 
15 anos 	, 4 9 31 52 66 97 • 259 
+ de 16 	1 

anos 
6 16 23 82 43 118 288 

Total 384 417 465 541 584 752 641 607 538 4751 
N°  de alunos 
total 	em 
defasagem' 

19 53 71 182 182 428 345 242 215 173739 

% em 	Gil/  5). 
defasagem 

1•91.3„.  ,;15 ' 4 

e.1 
.34 (7°,31,k, r,574 t9591,1 

a 
; 940, 31,40„, 36,6 

L. 	 fonteEducacenso 2014 

Tabela 18: Distorção idade/série das redes: municipal, estadual e particular 2013 

MunIcIplo Rede 	• 1 TAXA 	- 	DISTORÇÃO 	IDADE-SÉRIE 	ENSINO 
1 FUNDAMENTAL 

Santa Luz 
• • 	- 	- 	- 

' 

_ . 1-1° 243  ° 4° 5° 

- 

60 	70 r 

tt9  

8* 1° 	8° 
ao. 	ao 

',' so-- .f -.9*, --5'..-,".- 

Total 

• 
MUniCipal I 3 - 7 10 25 32 I 461 410- 35 36. 15 4 1 395 27;4. 
Estadual -I — — — — .='..1 0 	,I 45' , 37 28 — 	1 36,6 36,6,  
Privada 	1 10 6 1 5 I 9 5' 	I 4 	110 2 2 7 	14,5  5,75 

. . 	 , , r 	 Fonte: Educacenso 2014 • , 	 •r. , 
Gráfico 01: Taxa de distorção Idade-série (Anos iniciais do En ino Fundamental) /3/ 

taxe de estoril:o truse-if fie - Nu• Nitrais do Ensino 
fundamentai 

J. 	vu 	 3o.b 

?MUS: 	 .Strg 

20t. • leu 

net 	 • r..• 	 f 	74 1UL4..._,.5  9 
Fonte: Www obrivetorigdOone ortbrinn'tdi-pree12-ensIno-f undainentaVdosetairarldades , 

Roa Ilat•CNI borato 04 naco.IC - 12.11D-OCD - 51„a loat • Ieda • Tal/f111.$ 0Sq2•5•2113 
51.12*~""tainWSIL4"2:1132K. "SantIVI-Searnti.:40. 

• 
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Gráfico 02: Taxa de distorção Idade-série (Anos finais do Ensino Fundamental) 

Taxa de distorção Idade-série - MON Finais do Ensino 
Famdamental 

DeelDNII•lit•de-Slit 

—T1021••••••• 

GrúScoFenti2www.dhserinitoticidopne:cinjeirrmaastpde/2-endinO-'frinbanientierdessie- 
localidades 

O municipio-alnda te'enoantra em transição-no quese'refere à implantação do 

ensino de nove anos, com previsão para sua conclusão até o ano de 2017 conforme a 

Resolução CME N°002/2008. 

• 	Com base nas Escolas da rede municipal de•ensirio,bs alunos do primeiro ciclo. 
\ 

do Ensino Fundamental (1° ao 5°ano) bpresentaram uma porcentagem de 15,4% de 

distorção idade-série com•relação a-rede pnvada,..que apresentou. um  'percentuatylp 

apenas 7%. Na rede estadual não houve distorção por não atender esse público. 

Percebe-se que nos anos finais do Ensino Fundamental, a rede pública 

municipal de ensino apresentou uma porcentagem de 39,5% de distorção idade-serie, 

a rede estadual 36,6% e a rede privada 4,5%. Sendo assim, é perceblvel que a rede 

pública municipal, apresenta um Indice.stgniikatiVO de diStOrÇâo idade/série. • 	. 

Analisando os dados acima, referentes a distorção série-idade jiorlErieitiii 

Fundamental do (1° ao 5°,.ano) é notável'que/ a,cadaxem!crianças 17p(dezessete) 

estão com atraso de dois anos, no que tange do (6° ao 90  ano) de cada'cem alunos.37 

(trinta e sete) estão com dois anos em atraso.'' 

' Cem bi:eity. "rreoheti relIe nunicieul d: cisem. 3 altmas dó primeiro ciclo  
ta Wardreuhl ~PIO Cla ~mita. 14 • 41.0O,400 - Unta LAZ Batia 7•1~.: P50215.212) 

aebern:r xrala,..reetabsirentagern do 15.4% de 

ui! 	 eeou COT. 	 griral)n qu bibusceitoa Um pe.contual de 
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Diante deste cenário é passível perceber a grande urgência em se criar ações 

no âmbito ducaclonal do nosso município garantindo não só o acesso, mas a 

permanência do aluno com uma aprendizagem de qualidade. 

Um fator a sep considerado pode ser atribuldo ao êxodo dos jovens que migram 

para outros estados em busca de oportunidades de empregos principalmente em 

lavouras sazonais em curto período de tempo, ou seja, no perlado de cotheita. 

Outras situações sào apontadas como consequências desse resultado: a 

desestrutura familiar e a oferta de uma escola pouco atrativa. Esses fatores contribuem 

para comportamentos Indisciplinados e a prática de atos infracionais, prejudicando 

assim o desenvolvimento do aluno, resultando num quadro de redetências.Z 
„ 	•i 

SÉRIE/ANO 
., 	. 	. 	.. 

ANO 
. - Taxa de - 

Aprovação 
- Taxa de 
Reprovação 

• Taxa de Abandono • 

• Urbano 	Rural Urbano .Rural M3 Urbano ri i Rural 
11  Série / 2° ano do 

EF 
2011 00 1 	00 00 00 00 00 
2012 00 00 . .. 00 00. • 00.'. 00 ........... 
2013J 00 00 00 00 00 00 

2° Série / 3° ano do 
EF 

2011 	i 00 00 00 00 00 00 
2012 00 00 00 00 00 00 
2013 00 00 00 00 00 00 

35  Série /4° ano do 
EF 

2011 73,5 00 22,4 00 4,1 00 
2012 OD 00 00 00 00 00 
2013 00 00.1 00 00 

zle Série / 5° ano do 
EF . 

.. 

2011 82,2 00 22,4 00 1 00 

2013 . 	00 00.. 00. 00'.'-00 00, 
5' Série /6' ano do 

EF 
- 

2011 69,9 00 27,4 00 3,7 00 
2012 72,5 00 20,6 00 6,9 00 
2013 1 	00 -.00 00 00 00 00 

131  Série / 70  ano do 
‘rtÉg  

2011 I 	87 00 12,2 - -z DO IÁ-- 	0,8, 	-1,  : 00.z- 
2012 87,8 00 6,8 .00 5,4 00 • 
2013 84,1 rOO . 15,9 200 .:,00--  00 r- 

78  Sede / 8° ano do 
EF 

2011 76,6 00 15,9 DO 7.5 00 
2012 75,5 00 14,2 ' - 00 	: '-- 10,3 	- " 00 :- 
2013 95.7 00 2,2 00 2,1 00 

81  Série' 99 ano do 
EF 

2011 71,6 	I 00 22 00 6,4 00 
2012 83,2 00 15 DO 1,8 00 
20131 	88 00 8 00 4 00 

Fonte. WWW oedu.ora.bt  

ILenrcnal Deixbro‘di !Cena II - 	 - Unte. Iux • UMA • IN• 	IIIII213-7 I/ 
orreek~:~4404-nre 	 00 

•  • re- 	 e. 4 1 	 1 	 00 
- 

00 
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SÉRIE/ANO 
. 	4 

ANO 
Taxa de 

Aprovação 
Taxa de 

Reprovaçao 
Taxa de Abandono 

Urbano Rural • Urbano • Rural 'Urbano - 	Rural 
1° ano do EF 

• 
1  

2011 97,0 99,7....00 0.3 2.2 0 
2012 98,6 98,7 00 ' 00 
2013 96,9 100 00 O 3,1 O 

2° ano do EF 
2011 96 99,1 2,7 00 1,3 0,9 
2012 904 100 00 00 16 0 
2013 99,5 99,6 00 00 0,5 04 

3° ano do EF 2011 96,5 94.5 1,9 1,5 1,6 1,5 
2012 98,7 99,1 0,9 0,3 0,4 0.6 
2013 98,7 97,7 00 1 1,3 12 

4° ano do EF . 2011..:.. 85,2-- 96,1 I . *. 	. 9 , 7 	 .ê3,65,  -I-5,1 	a. , •.0,3 ia 
2012. ,. 852 	. 90,8 . 	10,9.,. 	. 47.9../ . 	3,8 	r  
2013 77,9 85,9 19,7 	' 11,2 1 	2,4 2,9 

5° enodo EF 

I 	f 

2011 "90 -- 98,4 - J 	- 3,1J F. 0.3 -P - 	6,9 1.3 
2012 '74,9 89,7 . . _18,3 I 	8,8 6,8 1.5 
2013 96,5 86.7 ' - 	97• 10,6 3,8 2.7 

8° ano do EF 2011 71.7 88.6 26,7 8,3 ..1,6 6.3 - 
2012 79,8_ 87,3 61 -

3F-.F.JA19 24,3 	„ 6,6 -0,9 
2013 , 52.8 , .1713.1 . 40.8 	-- ;13.8 n6,4.._ i8,2,1 

70 ano do EF 2011 68.3" 93,2 - -• 20:5 11,2 - 4,3 4,3 
2012 - 68,1 	-- , 86, -26.3 - 9,4' 5,6,  ' 	4,6 
2013 74,7-  84:25 ' -r20.5 " ' 9.1" 2.8 	'- 6.7" 

8° ano do EF 2011 91;1 -• I 	91,5 - .t..-65' 	- -.39i-  .- 2,41--  3,9 --`~ 
2012 84,3 92,1 14,6 2,2 1,1 5,7 
2013 76,8 81,9 19,3 11 3,9 7,1 

9° ano do EF 2011 88,3 94.9 2,9 1.7 8,8 1,7 
2012 81.5 92,9 14,6 2,4 3,9 4,7 
2013 72,9 81.4 17,6 I 	15,8 9,5 2,8 

k At 

• . 

Analisando a referida tabela do Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano da rede 

estadual pode-se perceber que o índice de reprovação do perlodo de 2011 e 2012 

atingiu uma media de 22,6% e dá 6° 00  90 ano a média é de 13,35%. 

Tabela 19: Taxa de rendimento - REDE MUNICIPAL 

. • 	, .... . 1 ...,y,• ... 	... . ..j. 	,;...,_ : 	• 4..v,Fonto: veontqedworq.br 

: 	Em con ontiriila cardo earecern°002/2002rdo CMCCOmo,pre9iito.nos Aitiãos 
2..1. 	7: i' 	c- b 	... , 	ir -, 	24 	2.9 

21, 22 23 e 24 que Teterem.se ao .ciclo de-alfabetização de- seis aos-oito anos de- 
.. 	 , 	,.... . 	.. , _ , __ . 

Idade, a lei reforça,  que - o- aluno !não pode 'ser avaliado atravéstde atividades 
, 7 

quantitativas. Percebe-se que existe ume discrepância no ctimestã prevlito nos artigos. 

	

; 	 . 0 
acima citados e cornos reais dados apresentadoscNo que se refere és séries Iniciais 

1•22112 PC I; I 2Ir cernicatrat~eatithakoUsnomitliCatalx 

	

2" 	' 
.R913 	3-‘,."C• 	i 	, 	"9 I», 	 t t 

11 2' 
5.6 

1 43 
4.13 
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do d° e 5° ano a reprovação liceu em média de 11,9%. Analisando as séries finais do O° 

ao 9° ano o Indica de reprovação maior está no 6° e 90  ano o que faz neceásário rever 

as metodologias de ensino e COMO estão sendo aplicados os Instrumentos de 

avaliação. Quanto é taxa de abandono mesmo não sendo alarmante, mas requer um 

estudo minucioso pare averiguação e resolução do problema. 

Tabela 20: axa de rendimento - REDE PARTICULAR MUNICIPAL 

SÉRIE/ANO 
• ' 

ANO 
Taxa de 	. 	' 

" 	Aprovação 
Taxa de 

Reprovação 
Taxa de Abandono, 

• Urbano Rural — Urbano - Ruralim - Urbano - --Rural... 
1° ano do EF 2011 97 I 	00 1 00 2 00 

2012 98,2 I 	00 1,8 00 CO 00 
2013 100 00 O 00 00 00 

2° ano do EF 

2011 98,7 00 O 00 1,3 00 
2012 99 oo 1 00 00 00 
2013 100 00 00 00 00 00 - 

3° ano do EF 

. 	. 

2011 96,3 00 3,7 00 00 00 

4° ano do EF 2011 100 00 00 • 00 4  00 00 ' 
2012 100 00 .2"-. 4  00,6 	, 5 -  i.00r- ‘L' 	0011 c1 i entoo  de 
2013 ,100 

50 ano do EF 
L`bi‘s4J ('' "4' 

2011 95,9 1 	00 3,1 00 00 00 
'2012 -  • 97,2 e 00Y - 'Y 2,3 "v  moo oo oo 
2013,  100 .-00-,., ...„..00 .., 0 ,1 _ 01 0 	00 00, 

-6°ano do'EF-  
scniejA.,0  

4 2011- : '-96;3•;.-- i-- 00 -7 - •••' -.=3,7,. 	; ,i= 	-- .-00',. 3,::00•.7 
2012 54.4,, .00 3 6 00 1 	00 -- 00i'' 	, 
2013 ' 0',98.6 ' 0,00.r ' 	• x;O:.,,, -c00-,1  -,41,4-s- b00•,i- 

7° ano do EF 2011 92.3 00 7.7 00 00 00 	- 
2012 90,9 00 9,1 00 00 00 
2013 96.4 00 2,4 00 1,2 00 

8° eno do EF 

, 

2011 935 oo 6,5 00 00 00 
2012 98,2 00 11,8 00 00 00 
2013 100 00 00 00 00 00 

9° ano do EF 
• 

2011" - 96.6 00 3,4 00 - ' 00- 
2012 929 00. 7,1. •00;. . 	• 	00' 	- 00 
2013 - 100 00 00-  ' 	00 00 00- 

10 
	 go on vwN aeøu oro bt 

A tabela mostra que houve um-aumento no Indica 

Pano, oscilando entre o 8° e 9° ano-com uma taxa de , 
2U12 	LoVe 	1 

ex 	e 	2Ø1 	li3 I 	50 
Ir 	" • 

2.3 	1.35 
00 

00 
• 00 

00
h 	l) „ 

de reprovação a parilr, do 

.5,33%: Ainda 'a simésisie 

1;332412li 
  « ,"I'r - - - 

<1't  
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resultado não tem uma grande relevância comparando-os com os resultados das redes 

municipal e estadual. 
• 

Todos os indicadores educacionais, sociais e econômicos devem ser estudados. 

A exemplo do Censo Escolar, Prova Brasil. Provinha Brasil, indica de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), Olimplada de Lingua Portuguesa, Olimplada de 

Matemática,:  ANA - Avaliação Nacional da Alfabetização, AVALIE ALFA, além das 

avaliações internas como simulados e avaliações por unidade. 

Tabela 21' IDEB Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

Brasil 
IDEB Observado Metas 

200 
5 

200 
7 

200 
9 

201 
1 

201 
3 

200 
7 

200 
9 

201 
1 

201 
3 

202 
1 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

SABIA 
ANOS 	.r 

INICIAIS 
DO 

ENSINO 
FUNDAME 

2.6 2.6 3.2 3.8 4.0 

t ,. 

2.7 ' 3.0 3.4 

v 

3.7 
• 

4.9 

N. BAHIA- 
ANOS 	. 

FINAIS DO 
ENSINO 

FUNDAME 
N 

2.6 2.7 x 

ri 

2.8 2.9 3.1 '-t• 

. 	._ 	. 

2.7 2.8 P. 

-1  

3.1ALI 35t'  414 

SANTALUZ 
INICIAIS 

DO 
ENSINO 

FUNDAME 
N-- 

2.5 

•• 

' 
3.0 

... 
. 

3.6 4.0 3.3 2.6 

. 

3.0 

. 

3.4 3.7 

. 

4.9 

SANTALUZ 
ANOS 

FINAIS DO 
ENSINO 

FUNDAME 
N 

2.7 2.5 3.0 3.6 2.7 2.7 2..9 

Fonte Saeb 

3.2 

e 

3.5 

Censo 

4.7 

' 
Escolar 

a: 	 • 	4 

.a.• x•I•cmi beemr. d• ~sua, t• - aeseD-Chaz - mu. 	- limai • :cif 	1111,215.211] 

rutcoxicemotiviusok.k-mounel~x 
CC 

-4111 
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• • 

A secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo nas escolas açães'com 

1 
o intuito de preparar os alunos da rede para os' exame nacionais; e exemplo do 

Projeto Prova Brasil. O Projeto criado pela Secretaria Múnicipal de Educação no ano de 

2009 tem co
i
mo referência o certame Prova Brasil e proporbiona aos alunos do 5. SE ' 

.....- 	 _~.--. • .— 
ano, atividades com base nos descritores e nas provas anteriores. 

Ao analisar b tabela acima percebe-se, que o WEB observado foi superior as 

metas propostas pelo MEC, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos anos de . 

2005 a 2011. Entretanto, nos Anos Finais houve uma melhora apenas em 2011. As 

, 	a' 'ações desenvohAdas Pala' Secretaria Municipal de Educação.e•Cultura (SEMEC), „não 4.  
' 	1'1 	 . 	I 	 r 	• 

	

, 	foram suficientes para.° melhoramento.dot resultados. Estes somente sen3o atingidos 	• 
- ..1.' . ile ,, 2.1‘za. e t.r.- 	:...ètadsfi. V--C. rt)i-ex‘. ir% X-xJ.Õ. 

	

' 	guando houver um comprometimentor majci. na._bubca da qualidade da educação. 

básica, por toda a sociedade 

2.2.1.9 Ensino Médio t.. 	„ur 	r 	..rncl...en‘c"v,hdo r.vs escolas açoes com 	_ 
o ;:d..3:Der'acordo ;cornai. Art:r35 da LOBEN/1996-olensinb médio iaiaLetaparfinal dai 

. 	• 
• - edurção- basIca ,com:duração detrés(03)ianostsob AresprinSabilidade:aos estadosie. 

temrponobjetivoS:sfenanclap:C011:1113 RroVe aras' e proborc,52a 	alunos do 5' e 

I a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
• adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

'prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do . 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

' r?toz deseibiz'xidas dberfeiçoamento posteriores: Educaçao.e:Curturn (SEMEC)- ()ião,  
- 	' 	III - o aprimoramento do educando' como- pessoahumana, 

f':ral°:“A-14;“'nt:S'FarinaltilhdO‘ a formaça& ético ra'otdeoart"Voi.viiii'entona caittonriornrià; •, 
intelectual-edo pensamentocrftrufia da qualidade da caucaça0 

• IV - a compreensão dos fundamentos cientlfioc-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

"" 	ensino de cada discipfina. (BRASIL. 2010)., 
2,2 	-9 	,fic.,, 	 . 	_ 

O -municipio de Santaluz oferece vagas Pará o Ensino''Médio:através•'daC 
r 	• tç nen ‘91ficti. 	 ' 	

" 
escolas estaduais ede uma escolzi'OR rede privada. Oferecem o curso'cleaceleraçâo 
:Êwl- 	Êi`Ê'Ê"' no-rd:rd-atm 	,na‘t,-nrrzy 	.pnniksirderen,.. e,"odoein .. 
noite, na modalidade EJA (Educação de rovensre adultba), com fins de atuar de formai 

articulada, 'para garantir matriculas em tempo 'o dado oportuna, aos Jovens do 15  
anos. 

. :G. 'eme-tas - unte LON. bania - taitema 	11.132(5 

tl:RfitOirAtt'm,,sAnstaIerit~, 	.L, r/ 4. 
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• 
Tabela 22: Matricula iniciai do Ensino Médio no municiplo de Santaluz, por . 	. 	. aepenaencia aaminisuauva e localizaçao Lin Nein J 	 _ 
Anos Municipal Estadual Privada Total 

Urbana Rural Urbano Rural Urbana Rural 
2011 1426 227 80 .1733 
2012 1298 184 56 -1538 
2013 - 1270 185 85 - - 1540 

Ir^ ri I. a 	n 	nad, 1 nm hr/rld adi, 	anca n*a 1 I 7 PO ~usem st 	atm:men non 

15/04/2015> 

O ensino médio não é oferecido pela rede municipal de ensino desde 2008, uma 

vez que segundo a legislactio vigente essa modalidade ê de responsabilidade do 

- 	 - governo estadual ou de redes privadas conforme sua legislaçã o e organização. Na 

Zona Rural do municipio, esta etapa de ensino era 'oferecida somente no Distrito de 

PereYra, Idcalizrdo a62 km (sessenta e dois quilómetros) da sede. No ano de 20iiTot 

implantada também: no povoado de SIsalândia.: a -modalidade. Ensino .Médio com 
. _ 

Intertnediações TecnokSgicas (EMITEC). Em se tratando da rede Privada de ensino, 

municlpio possui apenas um estabelecimento que oferta o Ensino Médio na sede do 

municIpio. 

Tabela 23: Matricula inicial do Ensino Médio/ Modalidade EJA no municIplo de 
barnaluz neve cassaria par escoiazu • uzu i o. 
Ano 
e 

Escola Estadual 
Nocy Novaes 

Estadual Escola 
Estadual Tarcelina 
Borges do Barros 

Escola Estadual José Leitão 

Rn> E 

.. 

1LP 

ir, 	• 	1 

End 

t 	a, 

t 	4 É 

:::,, 

nO 

R., End 

Na 

.163 

PAinitarl 
o ~I 

r 

1 	t• 

NUMMI 
iihrMI 

I 

,btatrura 

Urban 
crndua 

2011r  61,- 5, 
5 

• ,.. , 	, 	....60.4.., 
150 

.12 e  
O 

.30 j 

2012 48 	• 3 
4 

1 13 118 • 65 35 18 •, 	- 42 "- 14- 22 :411  

2013 43 3 
2 

11 187 12 
5 

37 25 
167 

40 15 
4 

13 - 

2014 42 2 
8 

14 241 12 
2 

94 25 
169 

13 
1 

38 - 

F 	for Escalar/INEP 2011. 2012.20131 Total de Escolas de Educac-âo Básica: 1 Canga 
C/Edu.org.br  / Arquivo das E colas Estaduais 

• 	 • 	.117.790. - Sina L. • Z•Nta T•lital.$ 05,3247•2123 
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O Ensino Médioceodalldade EJA- no município de Santaluz é oferecido somente 

pela rede estadual, sendo a Escola iNecy Novaes, localizada na Zona. Rural dó-

município e as demais se encontram na sede. E possível observar nas tabelas ¡cima a 

OsCilay•20 de matricula inicial nos anos indicados bem como o número de aprovados e 

evadidos. 

Tabela 24. Taxas de Rendimento do Ensino Médio-Rede Estadual 
Fase /NI -Taxa AprovaçãoTaxa 

• 
de 

'Reprovação-  ' 
Taxa de Abandono ., 

Urbana Rural, .Urbana 	Rural Urbana Rural,  ' 
2011 1° ano - 556% 79,6% 28,2% 2,0% 	-- 16,2% 18,5 	- 

2° ano 81,6% 75,9% 9,7% 00% 9,7% 24,1% 
3° ano 90,4% 91,3% 3,1% 00% 6.5% 8,7% 

2012 1° ano 63,4% 87,8% 20.8% 1,4% 15.8% 106% 
2° ano 81.7% 71.4% 10,7% 8,2% 7,6% 20,4% 
3° ano 90,1% 88,5% 5,4% 33% 4,5% 8.2% 

2013 
pet roo- 

1° ano 	• (54%% - 76,5% - 39,7% 	1  9.9% .- 63%• - 13,6392  
2° ano,: -63,8%,t  E 68,5%:n ,27,6% ,,,  4,9%,-4: 8,63Sionn 6$% rin 
3° ano 80,7% 	, 06% 13,4% 	. 9.3% 5,9% 47% 

`Fonte: htlp:/Neww.qedu.org.bricidade/4323santatuz/taxas.rendimentorrede7  
• _:" "., Vitt:110 	estadualfrural?year=2011; 2012,20137Acesso em ii15(042015 

Mediante o exposto nas tabelas de rendimentos acima: Perceba-se que as 

• • .esoalas(sta -zona, urbanafiferemedacescolaftla:gonatrureltpastaxa de.aprovaçaõ e _ 	 - -r --; - • - - ' - 	74;7. 5,T:1 
repripação, bem corrioTiceá taisisTcle•cabandoice1cNo' ano de 2011 ai èsecces da Sena. 

Recesitswie 
-urbana ltveram-um indlce"mitor• deZreprovação-dorque-na"cecoleida zonsir0180" 

entretanto  a taxa de'abandono desta mesma -escola foi maior do que na zona urbana. 

Tabela 25: Desempenho no Exame Nacional do ensino Médio (ENEM 2012 'd43:FW 
Escalas 	ji :r ic 	J.• CiEncias 

Humanai 
',.:-., 	;;.ni-. 	:, 

OiênciasS1 
da 	1_1 
Ndiütecece 

tLinguagensS 
ie Códigos31t 
:1±32á7sa:iiiii 
...........-4 

Matemática., 
1-5,9 	_ --- -r 

Redação 1 
" 

uptceredir 
P  34  r no1 

i'-' -1  - ---1- 477.17"Eiíttri 
Colégio Estadual Jose 475'pts • 425 ptst- ,443 tcestt 4 i 431:etscA m 436 pttile 
Leitão 

J o .7 	 Czr iancarrntar aj na.  Percebt: =1  Pude às 

cILIFW..<4.-(44 •.•ce.t7o.00r- anta.."..ut - 11,14C- 'lel/W.1 OS/ szás-, an1y.tv 
. • 	1 	OrDirliertfril~2413~'~  rrffirriurbrO‘Mtt  • 	 ', É 

ler 4 CM.C3r% 11̂ 7.• •r».  u ta.aanCionunJà,  alio. ao 1011 as'etW 	dà'grfq 

Orbrna bb.rraun um 	ruHor 	m: do 	 .anarnikusal; 

de reprovação continuou com Indica maior na zona urbana já o Em 2012, a taxa 

número de abandone na zona rural foi menor. Já em 2013 a taxa de abandono cresceu 

na zona rural, enquanto o Indica de reprovação aumentou na zona urbana. 
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Colégio Estadual 	I. 475 pts 	T  439 pts 	i  433 pts 	1  442 pts 449 pts 
Necy Novaes Dist ----------... 
Pereira 	

1 _____ 	H_ 	..-.... 

Privada: 
Colégio AcCOo 	.. 	I 	523 pts 473 pts 	I 	505 pts 502 pts 493 pts 

Fontes: http://www.qedu.org.bdesopla/128053-ee-colegio-estadualdose-leitaorenem  
Acesso em: <150442015> 

httplfwwwgedu.org.brrescolan22271-ee-oolegio-estadual-necy-novaes-dist- 
,- 	 pereirafenem Acesso em: <15(0442015> 4- ,4-- 

http://www.qedu.org.bdescola/121119-colegio  ação/Enem Acesso em:< 15(0442015> 

Tabela 26: Número de servidores da rede Estadual de Ensino do mUnicipio de 
. Santaluz 

Servidores Efedvos REDA PST Total 

Professores. 38 ; _. 	, 	_ L rt-4,20 , 	,,1;-, 	,._ 11 	1k, Lt 89 

,Funcionários 03 27 46 

Fonte: arquivos dos Colégios Estaduais 

• As tabelas acima referentes a professores e funcionários das escolas estaduais 

mostram a defasagem da ocupação dos cargos efetivos destes profissionais. ,44- 

Tabela 27: Quadro de formação acadêmiCa dos professores efetivos da rede estadual 
de ensino no município os pername 

Colégio Estadual José .. 
Leitão 

P 	 . 	 .9 	r. 	• 

Colégio Estadual Tarcelina 
Borges de Barros ,-• .,‘ 

1.. 	_ 	1, 	-,..., 	• 	. 	.• 	1 	. 	P  

Colégio Estadual Necy 
m--0N 	

4.14 Istzu,sa  . 
1 ; 	• 	I "aes  

Letras: 12 
Inglês: 04 	- 
Matemática: 03 
Historia: 02 
Geografia: 01 
Biologia: 01: 
Artes: 01 105 
Ensino Médio: 	-- 

, 

0. 

Letras: 03 
Pedagogia: 02 
História: 01 
Ed. Fisica: 01 

- 	-- 

Ensino Médio: 01  

t. 	UI.. 

4. 44 

_ 	, 

Inglês: 01 
Matemática: 01 2r,  
História: 01 
Geografia: 01 , total 

44° 

P o Oq 

_ 

. 	_ 
Fonte: arquivos dos Colégios Estaduais 

O quadro-de formação aCadêni.  lca dos professores das escolas estaduais!' do 

municiai° de Santa luz esta satisfatório dentro da perspectNa de formação, porém em 

déficit dentro do bloco das áreas de exatas e humanas. 

As escolas do municipio trabalham em parceria, abrangendo as áreas de 

Assistência social e saúde, com objetivo de trazer fi escola, toda cfientela de 15 a 17 

Kernhel Dn ~Ca 

Eagialenknalaela~nili- flainki~ 
, 	01 
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anos, sem que fique algum fora da escola. Com  o trabalho em parceria, espera-se 

detectar com mais facilidade, os problemas existentes na comunidade, bem como 

tentar sana- os. 

Não existe no município, alunos com perfil de ifinerantes. Ocasionalmente 

surgem alguns alunos, filhos de profissionais que passam pouco tempo 4na cidade. 

Nesse sentido, a escola nunca precisou de projetos especlficos para essa demanda 

pois os alunos concluem o processo sem prejuízo, levando suas transferências 

normalmente. 

Na esfera estadual o município não enfrenta indisponibifidade de vagas, urna vez 

que as escolas possuem muitas salas e correspondem: ao número de'lovens que . 	. 
Ingressam na escolaridade oferecida: "' n.".•• 4"-("^-1A 	 . 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem possibilitado os alunos a 

ingressarem no Ensino superior, embora se verifica que ê preciso melhorar para , 

ampliar esse número. Mas, as dificuldades advêm também das faculdades serem ainda 

fora do municiplo e isso demanda muito custo. 

A educação municipal de Santaluz incentiva ações culturais, mas ainda de forma 

parcial. É necessário investir mais nesse aspecto' para ter, uma parliciPação mais 

efetiva desta comunidade escolar. As escolas da rede estadual oferecem campeonatos 

estudantis nas diversas modalidades esportivas. A instituição tem vinculo com, a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) através de ações de incentNo a leitura como 

"Toda Quarta Leitura na Praça", desenvolve também projetos estniturantes em parceria 
• , 	. 	. 

com a secretada,do Estado, os quais oferecem atividades como Festival da Canção 

Estudantil (FACE). Tempo de Arte Literária (TAL), Artes Visuais Estudantis (AVE), 

saraus de poesias,  e exposições de artes. opodurdzando comPeii0es. e erentiaÇões 

que terrninam motivando os alunos e contribuindo para uma aprendizagem significativa. 

A escola Estadual José Leitão participou do programa Ensino Médio em Aço, 

através do qual, oporhinizou formação continuada a alguns professores, mas ainda não 

foi implementado nas esoolas, como prática inovadora, pois se faz necessário alguns 

instrumento s tecnolitig,  Nos porque o programa á para ser eStruturado em rede, havendo .  

; 

114.• 	 Cam•DOOra d. rone•ca, 	- .a.no-ox - ~te Lt- 942214 - 7*1 t•11.1 17$132$5:121 
-400 - 	• 	 • - alwatiárcenakz~22 92922~4919~219 2 	'2 

12.2.2 ; 	2..; 	22 	A ''r,er 	.' 	• , 
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wah 

a. 

ah 

a necessidade de tabletes educacionais eroufuncionando e, desse modo espera-

se que esse 800 aconteça. 

O PACTO, programa nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio, tem ajudado 

. as comunidades escolares estaduais a realizarem melhor seus encontros de eAtiVi — dade' 

Complementar (AC), promovendo melhor Interação e mais Integração entre o grupo 

docente e as disciplinas afins. Comumente são construldos planos de Intervenção para 

atacar os problemas diagnosticados na jornada pedagógica, auxifiado pelos relatórios 

decorrentes do Sistema de Gestão Escolar (SGE). Neste plano, analisam-se as 

possivels causas de cada problema e planejam-se ações para combater os mesmos - 

evasão, reprovação, abandono - dentre outros. 3F SAn A LUi: 
As escolas da Rede Estadual de ensino pretendem criar mecanismos de 

articulação para Indicar ou apresentar propostas para diversificação do curriculo do 

Ensino Médio, através de projetos interdiscipfinares para fortalecer o trabalho com .ra 

cultura afra descendente, questões do meio ambiente, preconceito, entre outros que 

envolvam o resgate cultural e de valores sociais. 
a. 	st 	•,.vt  

O municlpio ainda não dispõe de todos os avanços tecnológicos necessários,----,  

para contribulrem com a organização do tempo, das atNidades pedagógicas entre a 

escola e o espaço- comunitário. Falta muito ainda para se alcançar o nivel de 

aprendizagem esperado. Isso, no que diz respeito as diversidades do campo, educação 

especial, mas se for pensado um PME, com vistas nos diagnósticos certamente o 

municlpio e as escolas estaduais terão um resultado safisfatódo. 
e 

2.3 MODALIDADES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

23.1 EducaçâO Especial 

A compreensão de educação especial esta relacionada 	concepção e as 

Práticas da escola comum que Mudam a lógica do processo de escolarização, a sua 

organização e o estatuto dos saberes que são objetos do ensino formatiA modalidade 

de educação escolar especial se fundamenta na legislação vigente,. seguindo os 

preceitos de uma escola em que cada aluno tem a possibilidade de aprender,—~... 

buscando acompanhar o que a contemporaneidade e suas transformações exigem. De 

acordo coma Constituição Federal em seu artigo208, inciso III estabelece o direito das 

onodarrailimãe 

4-1 
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Pessoas com necessidades especiais .cle receberem' educação especial 
• I 

preferencialmente nridiede regular do enaino; enquerib qUè detretb, -n°S.571/2008—, 

revogado pelo Decreto n° 7.611 de novembro de 2011, estabelece como objetivos do 

atendimento ebucacliznal especializado: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

aos alunos referidos nó art. 1°, 

II - garantir a' transversalidade 0E15 ações da educação especial no ensino 

si 

.111 - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

' 	 . eliminem as barreiras 	proce ssb de enmsino9.elapre.11.-dizag‘etr' 	m  n, ef/Z. LUZ 
• -° 	

tti 132274C:5411-74 	' • 	• , 
•__IY.,- assegurar_condiçõesoarao continuidade doestudos,nos_demais níveis de 

• . 	• 
ensino.' 
aL.a n aczni,Llão C 	115 	rexiber,im °do:ação- especed 

A educação Inclusiva concebeo escola DOMO um espaço de todos.no,qual_of 

alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias 

livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como 

cidadãos, nas suas diferenças. 

De acordo com o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento dá 

• Educação cBaíi 2  PONDElf-lbstãO ccdesignidõsdarcilvAiegidim¥Fitètkáticiagiiiel 
g 

Especializado de alunos .com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento •e 

altas habilidades/superdotação, matriculados znar rede) pública deLensincrzregulab 

admitindo o cômputo duplo.da matricula:desses alunos em Alasses comuns de ensino 

• 'regular. público e' no AEE,.:  conforme` registroIn° CeriáozEscolar, AindaNIN  segundozo• 
- 	or. 	u•. • 	• 	 ut: • • 	::14$»•741 	11 dC•h5 

mesmo 'amparo legal, o Atendimento,Educacional Especializado Poderá ser oferecido 
.11 _•4.1.41 	

• 

• aos sistemas públicos deiensino ou- por instituições comunitittrias,..confessionals'ou 
• ^"Q •IP11r:CIP.`iNCN.1‘ CZend 	mn ri n cann rir, indic. no nual-on 

filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especlar- 

conveniadas com o Poder Executivo competente. 	
1 

" Na atual realidade educacional, no municiai° de Santa Luz ha oferta, ainda que 

de forma Incipiente da Educação Especial na perspectiva da Inclusão aos educandos 
• ti 

matriculados na rede regular de ensino público e em instituição de natureza filantrbbica.. 
Piumi rainha% f}pdOrtd vamoca1-14 - 45.N5-P524- anue un 	•-•teinem.e..1.5151515-5225 

• 

kaCcalcícina).  

t-  zlrr CC1.1 	 bix,tcincr. riloba:r. do dzsenvolvimenio 
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e 

Na Rede Municipal temos em funcionamento as Salas de Recurso , 
Multiluncion is para oferta do AEE em escolas do centro da cidade e zona rural, sendo: 

Escola Municipal Dulcelita Bahia de Araújo - Centro. Centro Educacional Nilton Oliveira 

Santos - C ntro, Escola Municipal Pedro Juvelino da Silva- Povoado de Limeira, 

Centro Educacional Nicanor Tibúrcio dos Reis - Distrito de Pereira. Escola de v,  Grau 

Sisalândia - Povoado•de'Sisalándia. Convêm lembrar que para a oferta do AEE, o e • - 

municiai° ainda não possui equipe mulfidisciplinar formada', apenas na sede do 

municiai° há a presença do Assistente Social e do Psicopedagogo acompranhando o 

...trabalho. Além do AEE, disponlvel nas Salas de Recursos das referidas escolas 

mencionadas acima, o municlpio conta também coma Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) que oferta a escolarização das-pessoas camcièficlências que 
J j 	.227 vg cuSi 

conta com uma restrita equipe de profissionais.composta apenas de pslcopedagogos 

habilitados na área, professores especializados e uma assistente social. 
.,.....1„•,..m•frri 	941-°. do Perro,  

Tabela 28: Matricula' da Educação Especial no' Münicfpro de Santa Luz do ano de 2009 
a 2014 
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2009— 

"13. 

. 

Estadual'• m 0—' O • R044 .. ,J O." ."0" , 	,40.3vb 41 	'.- em10.1° 

Municipal -1 	2 	-- ' 	-11' • 168 	• 66 •1-1-3' li- dmd- O 'ia. "30." •"•0 R 

-1-0-l- Privada 0 60 • ' 	O • 0 "' O 	--"-0-  

OTAL 2 12 228. -  ' 	86 	. "3 -" 'ir' 	i0- • j1- 31' "'O' ' • 

2010 

Fal"" 

"Estadual • ' 	' '0• 	il" O 

Municipal. " ' 1•11' -- 25 	' .249 "129-  — .-: O' é 44(T" ildrldd 
imo lir Privada • "O " 	2 - 6 -- 

40341 ' 	'TOTAL • . '-‘11.164 027 ' • '.266o ..131.r a ni W. ita 'orz d l.:40' t 

2011 Estadual , O O 6 3 6 O 0 O 

Municipal O 21 253 131 O o 27 O 

Privada O 3 7 2 o o o o 

.. OTAL o 24 266 136 ,  6 
, 

- O .t 
2 	a 

.27 
-. 	, 

00 
-2 	. 

natn•J., ~roda Fmgeon, II . 1 .m-oper  Ia L ,a 	bfls. -,7 7/771.7 010815,1712.,,,. 
7 4. 4 	1717~6777~1~1.070.121.ln17,  weiltuda ma( 

• 7 	Mit 	ir. 	'à • 	' à 	30. - 17 

tIJ 	 L 	-(1 • 	ia 	U 
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2012 Estadual O 0 1 12 25 O 6 O 
Municipal 3 11 208 138 O 0 30 O 

Privada 0 2 5 2 O 0 O 0 
TOTAL 3 13 214 152 25 O 36 O 

2013 Estadual O O 0 O 1 O O O 

Municipal 2 10 173 155 O O 30 O 

Privada ,•  O 	. O 6 I 	1 O O CI O 

TOTAL 2 10 179 156 1 O 30 

- 2014 Estadual 1 O O O O O O 

Municipal -- O 10 151 149 1 O 28 O 

Privada 	. 2 1 5 1 1 O O O 

TOTAL 2 11 156 150 2 O 28 O 

Fonte: coletadas INEP 

Quanto aos dados referentes t1 quantidade de alunos nas Escolas Públicas, 
t fl 

particulares,ir  Instituições Especializadas,' e 'Centros Lide Atendimentos foram 

n  apresentados os seguintes números coletados através de informações connfidas3na 
.• 

página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas • Educacionais onde não 
1) especifica a deficiência dos alunos citados. 

1.1 
Tabela 29: Matriculas da Educação Especial por deficiências no Municipio de Santa 
Luz no ano de 2014 	IS 	 41 
Deficiências 	2 

. 
t 	1- 	it. sal 

Ed. ,. 
Infantil r  

Séries • 	,c.4  
Iniciais do 

Séries ;- 	' 
Finais do 	. 

Ensinou 
Médio ,  

o 

i Total 
, 	...- 
N 	0 

Deficiência Visual 	-v- .3-6132 	- 1 ' 170 ' 
Deficiência Mental 3 I 	59 05 O 67 
Deficiência fislca 	• I 	1 5 16 O 22 
Deficiência Auditiva • 1 17 20 O 38 
Deficiências múltiplas 2 I 	O 14 O 18 
Alias HablIhdades 
/Supendotação 

o 2 o o 2 

Transtornos globais do 
desenvolvimento 

6 67 	. 32 O 105 

Total I 	14 	1- 	232 .173: 	... 6 	1 • .420 
Fonte: Ministério da Educação Educacenso 2014 

141 	4 	.I. 	. 110-0X1 - Unta Ui - Unta - Ti 1.1 CAK.1 115132.45-nn 	' 
1 •ci g 	'a  . .... rdoxigiegliinaulatagiank-~ialigiinsaali 

- • 	EMariki• Tatu] 
caga , n3  

,.... C 	 c C 
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Percebe-se mie no municfplo de Santa Luz são atendidos 420(quatroceritos e 

vinte) alunos com deficiências. Sendo que, segundo dados •extraoficials, êxistern 

aproximadamente 600 alunos. 

É visível que o atendimento com deficiência visual representa um número 

expressivo, em razão de alguns alunos-que utilizam. óculos, serem classificados com 

esta deficiência. Observando os dados sobre Transtornos Globais do DeserbroMmento 

e Deficiência Mental, Rá• uma discrepáncia'r visto ques-Presentam 105(cento e cinco) 

alunos com Transtornos re:67(sessentas sete) com deficiência mental.- Essa diferençar  à 

causada pela falta de um mapeamento, diagnóstico preciso e falta de conhecimento 

do corpo pedagógico e administrativo das Instituições, o que evidencia urgência em 

capacItação e formação continuada para o atendimento da demanda do municipio. 

Tabela 30: Matriculas da Educação Especial por deficiências no ~Geio de Santa , 
Luz, acamboa peio Afeminem em:cabana] espeaanzaao no ano ae Juta 

Deficiênclasse. 
' zom 

:á. 	L 

fie Centrotzlf 
Educacional,. r.... Nicanor 

.0 .Tiburcio 
doa Reis 

3 cCentrisi.l.t 
Educacional. 

e'NlIton 	- 
Oliveira 
Santos 

rEscola.det 
,. ,11grap1j, 
Sisalabdla 

lotsColaJá 
Municipal. 
DtilMiltam  
Bahia de 
Araujo 

MElcola e 
Municipal 
'' Pedro' I  
Juvelino 
da Silva 

Deficiência Visual. . 	•.., 	t 	-, 	.i: . 	COM' IlUi ro". Ltd:. 	r.a.11 

.4

4  
tpre_znu 	, ty 	Intrar..R.1 

Deficiência Mental 
erti-d e:ft:tinta O't  

. 
terwojet 9r.,41; 

. 
d.:. 	(?:i.ra 

1 	. 
storri3G:00 115 t:I12)eu volvtdento 

Ç De.  fiCié4  9.Cia:fiSiCa, it L-  ti:‘ UM, dtsc tudo 
2" 

que ensera 
O 

r 1Ü5(oc ia e cinco) 

à :r.:-Defidiêncipirc 
Auditiva 

ri......i,.....v~_ 3 ti -"s.v..; cv: 
3 

t uLtt....L.r.waa 
8 

	

.nte,iw 	cart. 
, 	7 

.o.tert.traça 
2 1 

Deficiências 
, rrigifip as ' . 	1 O 1 O O 

Mas Habi 
/Superdotaçâo 

dadas 
O O 0 1 O 

. Transtornos 
ft -.globais docjo. 
deSenvOlVinient0 

tepdiL29 lio Eti 
• C.. intre - 

3.icrpj6 t Espe 
tel;tirri-rTGáliá:ve 

jw2-?1, 	
- 

no • 
-- 	• 

ncr'd 22 Geri!:  
- 

lq• 	• 
'ffrAtir - eic6in.• 

Total Eduz-56:em:3 -dun74!nrel 1r131au flu.651p21 Muriglad 
rt. 	n 	Fonte -Mini têno da.Educaffin[Edurscenser2014 

	

jwx -.1 	."`gPO“' 	 n- "nlirv"• No quadro acima ,demonstra..'a quantidade de a unos publico-abo do 
• .12 	 t..nt 	ztáv..; 

Atendimento".Educacional Especializado-  em Salas de Recursos nas descolas que .as 

salas-estão.em-funcionamentoeConvern'ressaltarquea2ram- ofertaldias.pe o-MEDi(8). 

à Salas de Recursos Multifuncionais  'para o municlpio; destas!. atualmente tomenteeáinoS  

	

cjj ..jijrvre!tracrrigiere.  da 14~a. 	 te .ese-tet - 	 - • /' 	(:1 1;  

4 	 2 	O 
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(5) estão funcionando e contemplando um número muito pequeno de escola na sede e 

na zona rural tendo erb vista a extensão territorial e dificuldade de acesso dos alunos 

aos serviços ofertados fora de sua escola de origem. 

Vale resenhar que as três escolas contempladas pelo MEC com as salas de 

recursos que ainda não funcionam Mo: Escola Municipal Deputado Manoel Novaes-

povoado de Várzea da Pedra; Escola Municipal Irmã Dulce- sede do municiai° e; 

Escola Municipal Senhor do Bonfim- povoado de Serra Branca, isto por conta da 

inedstênciafdestinação da carga horária de professores para atuar com os alunos 

público alvo do Atendimento Educacional Especializado. 
_ 

Baseado nos dados do plano anterior houve um avanço no Município no tocante 

a Educação Especial, que antes era oferecida apenas na APAE e em duas escolas da 

rede regular de ensino. ofertando somente um total de dezoito (18) alunos. 

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria do Estado 

vem promovendo curvos de formação continuada para alguns professores, dessa 

forma existem no quadro um número bem pequeno de professores especializados, 

ainda, Insuficiente para atender a demanda sendo que, nem todos estão atuando em 

salas que tenham alunos com deficiência., 

notária a presença de educando com deficiência em salas da rede regular de 

ensino sem professores especializados para atender as necessidades especificas. 

Também é reduzida a quantidade de auxiliares para as salas de aulas, 1 da mesma 

forma os transportes escolares adaptados existentes no Município não são suficientes 

para atender as necessidades de todos os alunos com deficiência matriculados nas --

esoolas, Instituições e atendidos pelos Centros. 

No tocante is barreiras fisicas, arquitetõnicas e atitudinais as escolas do 

Municlpio de Santa Luz, na sua grande maloda não está preparada para inclusão, 

embora haja o reconhecimento que esta preparação ê processual e continua, no . 
entanto, o movimento que se tem feito ainda representa pequenos passos com vistas 9 

Inclusão, assim como em todo o Brasil, nota-se uma lentidão na efetivação prática dos 

direitos das pessoas com deficiências. Faltam programas para acompanhamento às 

famílias, apenas são oferecidas palestras de orientação; os curticulos precisam ser 
, • /". 
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j  
repensados !para atender a diversidade e o ritmo de aprendizagem, ássim Gordo os 

processos avaliativos; a formação para-profissionais do educação precisa • ser 

intensificada' e direcionada paraatender à demandada clientela". 

Ddssa forma:O.trabalfio pedagógico pauta-se no use de técnicas convencionaid- .. 
e recursos educatrvos que deixam deatender és especificidades dos alunos.'Percebei... 

se que a relação entre comunidade e escola é superficial no que diz respeito a 

aceitação e efetivação de ações que garantam a permanência do aluno com 

deficiência, na escola. 

'• 
ry, 	e • e'', jett'pAL DE S . 	A'. 	• I • 	 Mil  2.3.2 Politictide Alfabetização (vt 

	

CNPJ Ke13227176)/006144 	• 	 - 
.educação_institulda_pelo_Municlpioldet Santa, Luz:reafirme:Lb 

compromisso previsto no 'Decreto n° 6.094, de 24 de Abril de 2007, de alfabetizar as 

crianças' até: os oitos 'anos de 'filadellnd dnOtkle 200e atravèql à reit:A:iça-dr% rit 

boírzoos ho-rrioi6kriciO pelo DEnselho MÍ 	lá&Edçi1 ed, LiCaç'° PP:elsa  Eer , 
'IntentrlirricIde cliredonada pilra atender adem-  qnda dactienteld... 
t .Seque com regularidade-as orientadas.pelo Migistério.de Educação, por meio 

'da Sectetraria 'dal:Educação 'Básicaz4SEBIMEC,e-alSecretaria7Ettaquall.dilEnr:24ãot 

através do Figug-R4ái•irdicsAkerià tás4RagopissgirK6iskli%iiialicheenliereóordeWg?itro-t,4L,— 

de Apoio a Educação Municipal - COAPEM. Destaca-se que através da Portada n° 

867, de 4 de julho de 2012, o MEC institui o Pacto Nacional pela Alfabetização Na 

Idade Certa (Pnaic) que objetiva conjuntamente com as secretarias estaduais, distrital e ' 

municipal de educação alfabetizar crianças ao final do 30  ano do Ensino Fundamental. 

2,9.2 PLResseite:serque;noono de 2013 OfmunicIplo.firma parcedatCom a Secretária ' 

. da Educação do Estado da Bahia, poritneio do'Decrétri•n°,1279(2011 estabelecetà 
• "-ti 	 "P 	̀14.4Ilin 	1• a,JL4 ar, 

Programa Estadual Todo's pela Escola., a sernimplernentado,,%I.JIno,(Imbito, do &Ensino 
• 4'11 	• 4, ULI 0. 	121 .[1.1.4.111. 1. 

Fundamental do Sistema Estadual de Ensino mediante cooperação entre o Estado e os 

irPt9rli2P.12!iirclsgbdo peru Cota:gr, 	 c4tliïeÁeLei:. 	 P. • ' 	" . 	L. 	 . 
• Na' resoliição sujrécitida no.ádmeird'riarãgrafo'ficed'eseabelecido;em seu art, , 

	

.6.6.6...4...,e,udu 	 :16166,au.0 	 pu, iAcpd 

prevê: quelesidçOescpedagógides.-tem,;prol1doidnxessáçciedalfabetizeçãot- e' • 
2:. t . 	 ptuoi.7.674.e. • ,..v.C.o..661.6 u6.74.uudi,up cuuu.166.64,1  

A..— 	letramento,dey8,scrAesenvoixides,de<forrnsolegatduc‘todasatocriancacilúzencep,97tê,,t41/4. 

os 10 - anos - de idade) tivessem o dorninio de competências de raciocinio, lógica ‘e a 

• Norrsurrarzreue.mansibi .1=stesieteucke 
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• 

compreensão da vida em sociedade no espaço e no tempo presente aferido por 

avaliação diagnostica e sem continua retenção. 

Desta forma, vale destacar do Art. 30 das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, os parágrafos: 

§1° Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de 
sua autonomia„ fizerem opção pelo regime seriado, será 
necessário . considerar os três . anos iniciais do Ensino 
Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial 
não passivo' de Interrupção, voltado para ampliar a todos os 

, alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento 
'dos estudos. 
§ 2° Considerando as canacterisficas de desenvoNlmento dos 
alunos, cabe aos professores adotar formas de trabalho que 

, proporcionem maior mobilidade das crianças nas.salas de aulae 
as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens 
artísticas, ? começar, pela literatura, psufilizar material?,  que de oo 
ofereçam oportunidades de-  raciocinar, k  manuseando-o e 

• , 	-. •ió 	explorando as suas • caractedsticas e propriedades (BRASIL, 
2010). 

Ainda no Parágrafo único postd"na .-tesolução de n° 002/2008 orrinsta.  que a 

ações pedagógicas destinadas ti educação do campo devem respeitar as 

especificidades de nucleação,- e a proposta 'pedagógica especifica pata- as turmas 
. v- 

mulfissedada e outras neces-sidades. 

O municiai° oferta b material-  didático eipecificoliárd educação do carnição, 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), porem este não atende a proposta pedagógica contida no parágrafo 

único da resolução de n° 002/2008, já citado neste texto, tão pouco as diretrizes 

nacionais para educação go campo, visto que não apresenta informações referentes ao 

contexto local. 	as .. -.^ A 	'11 ri.  • .7 	,t ."' • 	 tafl'rSaS, 
it 	"•'-`• • 	i 	 tido. PO.S ‘44, 

O cumprimento . da deli/de n°-: 9.394 de 20.' de.. dezembro ido 1/19913 pua 

• regulamenta a Educação' Inclusiva 'notória no município.' No quê coriceme à rede 

pública o trabalho realizado ainda é tímido e com limitação. O alto Indica de alunos que 

necessitam de educação especial Inserido nas séries iniciais do ensino fundamental, 

tanto na área urbana (publica e privada) quanto rural inclusive ,nas turmas multisorie e a 

diversidades nas diferenças demanda profissionais especialistas em diversas áreas 
leza eara<IMI ~Ore Os ~adm. li • a. oNo-cee - tete la "MUI. 	 051220•2123. ' 

oadazinunforn~seatioenianedadeisoN
1 	-i

x 
0.1-•••1-.45 .31; 	-. 	 •)..f 
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educacionais e de saúde. Outra questão relevante é a retenção dos alunos ano após 

ano ata se .desestimularem e evadirem ou mais grave em alguns casos gerando o 

retardamento do desenvolvimento psicomotor do aluno contribuldo com.isso parao não 

escoamentoI-
da rede ao baixo desempenho na alfabetização. 

A proposta pedagógica do niuniclpio 'Ensinai e Encantar -pauta sua . 

concepção no respettba infância-no ato de-ensinar, no espnço alfabetizaderje 

em ciclo, considerando aspectos psicomotores social dos discentes na modalidade de 
educação infantil, etapa inicial da educação básica, pressuposto fundamental para as 

etapas posteriores. 

O ciclo de alfakatização,assegurá .osidiretosIde-aprendizageni Para os anos 

11.9 	%naipe-o compõe, para tanto-a pfdpottedidatici
• 	

rrhatódólógica orienta uma rotina era 

sequência-de-tempo-didatico-ofimpostrpohdiversIdades-de-afividades-e-recurso 

metodológicos tquer,,qualtica. 4  o ato., ti,altabeandtccoraiderscal&c9, ocarIeexp 

socialicutturat/politicofeconõmico ponto de partida para desenvolvimento do ensino . . 
• aprendizagem, respeitando 

	ai  	2,9.9,ez91, ,  geração
i ip.415fieCt P4rif PS'ierti2flail 

Alfebeitiliz,erreÇetrel fiffte 541,Iftb.eiti.ze,yeelitioltejeeerle,55kintemplam'.plenamente as 

-Diretrizes do Ciclo de-Alfabetização e o ser cidadão da Educação do Campo 	(resolução 
a nrctric°ir •14=0”1 P-• (r":ncinat. 	Eine-miar Paina p.a 

n°1 de 03 de abril de 2002-do CNE).'Este processo se encontra em fase de adaptação 

necessitando de ajuste, apropriação, estimulo aplicabilidade e monitoramento. 

Em regime ofilaborativo as entidades corno o Ministério de Educação e Cultura, 

o Movimento Organizacional Comunitário, Secretaria de Educação e Cultura (MEC, - 

MOC e SEMEC). através do Programa de Alfabetização na Idade Certa, o Programa 

Escola Ativa, Projeto Seu" de.i-Leitura•e•iProjetoftTitda.- Quarta -Leitura".na Praça.° ' 
r - "j'^ Ir" tinta n 0,0 	ti x' Nir.rn:¡,:d 	meiga. -.  unin'rotro-axxii 

• possibi
^

litam o trabalho com inovações tecndlOgicas em aro da leitura e da alfabetização 
• - 	ten 	 tf • 1:1,rWr 	 xix. -atz.,10(train 'ti hiriornal 
e os projetos de intervenção de cunho choco e cultural incentiva o trabalho pedagógico 

para o desenvolvimento da alfabetização'holstico da miança. Contudo necessitam de 
" • . 	• 	• • In 	- 	L 	 ••o: 	cor anrinn 

revisão, alinhamento e renovação em alguns aspectos. pois muitos destes apresentam 
• 4• • 11  ." 	• :r. 	- • 	- • ai. "•-rM 	f.:") -, :/^rr,^.•` 	cviil- 	tinta 1 /4. 	 i 

fragilidade. Porém fica claro que as pollficas de traballio.commovages.pedagógicas 
• citrtitx 1:ge-fach, p — '1:1) Marennito etstvi cantrirribirti cienxmenta 
se da através das carcgrias ernão'da proposta,da prépna escola. Vale ressaltar que.as 
r):11rti?'.11: 11, 11.11:1C, -% 	 '-st! c. rintio 	 dta.Cammi frerolurfin 
Instituições daireele•Privada tem tambémacontebuldo com esse-possessoirealizando 
re-  1 C OS ar rbr.' ü,20db CNSi. Estniodesno se crinoráa agi tate ndoPtação 

Fue Ninou: ',wenn az itnen.. 1 - .11.111t-t» - arta iii - Il.M. - 7•1ffam.i 11113215-21.21 
C01111d~11:112~P:19.121-yrni•Imialw.1*~119. 
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periodicamente o Projeto Mosaico de Leitura e as Feiras de Conhecimento, Ciências e 

Tecnologia. 

O ciclo de alfabetização na rede pública ê atendido por docente 100% 

graduados em pedagogia', e uma boa parte especialista em psicopedagogia, critério 

básico para atuar nesta modalidade de ensino, ainda assim diante dos desafios que a 

educação cOntemporânea apresenta a formação continuada é urna ação polifica 

educacional; de suma impor-Lancia para efetivar o -qualificar a prãxis pedagógica e 

aperfeiçoar atuação profissional do educador e consequentemente a efetivação do 

... "'ensino aprendizagem na alfabetização. Já na rede privada não se obtive informações 

para registro. 

O Plano Estratégico da Secretaria Implantado no ano de 2013 no municlpio de 

Santa Luz prevê metas e estratégia de cunho pedagógico administrativo onde a 

finalidade ê a qualidade na educação do educando em todas as etapas da educação 

básica e certamente no ciclo de alfabetização, assim compartilha e incentiva a todas as 

escolas municipais a avaliarem o desempenho dos alunos através da Ficha de 

Acompanhamento dos 	'de Santa Luz (FAAS),• institüldo como-  documento 

norteador da reflexão da praxls pedagógica e.  das questões extraescolar, guie 

Interferem no ensino aprendizagem dos alunos. 
rJLt: - 	't • .! 	 •• • 	.• • ' 	1 	 U XV 	fioItLt 

Paralelo conta com a avaliação no final do I semestre com o_Conselho de 

Classe para melhoria do desempenho dos alunos, isto se encontra,posto no Sistemd 

de Avaliação Municipal. Além.da aplicação dos simulados nas amas de conhecimentos 

especificas, assimobservamos que o monitoramento ê• possibilitado e realizado, -• — 

todavia as intervenções precisam ser planejadas efetivadas, alinhadas a proposta 

pedagógica dês avélrações externas e monitoradas para melhoria dos resultados. 

Desata-se, portanto esse processo se aplica apenas a rede pública municipal de ensino 

não abrangendo a rede privada. 
. • . t 	 .2t 	7-.;-  '7'4" 	: rn 	 !I;V:i .1 I•lt.d.i...15. 

Provinha Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e o Avalie,Alfa 

planejado e ocorre na normalidade respeitando a- legislação que amara cada 
, 

avaliação. Ressalta-se que existe a necessidade de elaborar um mecanismo para 

avaliar os alunos do 3° Mo das Series Iniciais do Ensino Fundamental que estão 

incluindo nas turmas multisseriadas e nas instituições privadas. 	• 
Ria :PlArettal ~dl a.rent; tc - 	- Sétn4.141.-  tad' - NI/UX:11111513:45-ZU,

---------------------------- OISIeWietnáin221011:11~ 1.-Yd.11~~eatt 
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O ciclo de alfabetização no munIciplo de Santa Luz é ofertado em nove escolas 

da rede privada e trinta e seis escolas da esfera públicas municipal, destas duas estão 

localizadas na área urbana e trinta e quatro na zona rural. 

Quadro 02: Evolução da Matricula 

ANO N° DE N° DE ALUNO REDE REDE 
ALUNO PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA 

i URBANA RURAL 
PARTICULAR 
1° ° 1° 2° 3° 1° ' 	2° 3° 1° 2° 3° 

2011 	108 81 85 540 578 664 239 301 344 389 i 
. 	., 	234 275 , 	.._ ' 

2012 	I 118 110 82 856 562'.v 210 	261 242 232 285 320 5513~ 
2013 159 140 113 404 644 556 166 	217 241 238 249 315 
TOTAL 383 331: 280 1.502 	1.700 1.864 615 	712 758 771 872 936 

Fonte: IBGE - Censo Demog afio° 2010 

Nos dados apresentados no quadro acima, nota-se que ao logo dos três anos ha 

um declinio na matricula da rede pública e uma evolução sutil na matricula da rede 

privada, apesar disso o maior indico de alunos apresenta-se na rede pública, onde o 

quantitativo de matriculas na área rural supera a matricula da zona urbana. , 
. _ 

O Censo Demográfico de 2010 revela que o ciclo de alfabetização no municiai° 

fere a Legislação Nacional e a Municipal, no que se refere à regulamentação do 

Sistema de Ensino no processo de avaliação, que veta a retenção nos anos que r 

compõe o ciclo de alfabetização. entretanto os dados apresentam a taxa de cinco 

virgula cinco (5,5%) de reprovação na área urbana e (3.1%) na área rural Problemas 

outros como a taxa de (13,4%) na zona urbana e (6%) na zona rural de evasão e 

abando e (10,4%) de distorção série idade. A situação mais grave é o dado geral da : 

alfabetização no ~tiple (79,5%),  e no estado da Bahia (98,6%),  sendo que no Brasil 

(97,6%), demostrando a gravidade do fenômeno em termos das disparidades do 

municipio para com as outras esferas. 

No que diz resPeito aos padrões de desempenho o panorama não é animador, 
rl• 

ObeerVardo os resultados da proficiência dos duzentos e oitenta e um alunos avaliados 

na Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA 2013, obteve-se no nivel IV, apenas 6% 

na leitura, 9% na escrita e 12% em matematica. Apresentando a dificil tarefa de elevar 
. , 
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o percentual para cumprir a meta de alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3° 

ano. 

2.3.3 Educação em Tempo Integral 

A educação • Integral • constitui • ação • estratégica 'para • garantir 'atenção e 

desenvolvimento Integral ás crianças, aos adolescentes e jovens, sujeitos de direito 

que vivem uma contemporaneidade mercada por Intensas transformações e exigência 

crescente de acesso ao conhecimento, nas relações sociais entre diferentes gerações 

e culturas, nas formaa.de  comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças 

em nivel local, regional e internacional. (MEC/2008). 
▪ . 	I 	 0.• • .r_ 	I 

A Educação Integral nasce pensada e concretizada de variados modos e a partir 

de diferentes concepções, todas elas, sem dúvida, devedoras do entusiasmo e de 

ousadia do educador Anisio Tenreira e herdeiras das contradições—inerentes aos 

projetos de mudança mais arrojados. Para ele a Educação Integral ê expressa sua 

ideia de educação integral, ao afirmar em seu discurso, a necessidade da expansão do 

sistema escolar. Defendia um sistema que permitisse Ér criança estabelecer relações 

entre a programação desenvoMda na escola e as atividades do dia-a-dia dos alunos. 

Nomeou os métodos d▪  e ensino da época como °artificiais e livrescos, cuja aplicação 
• 

não desenvoMa a iniciativa do aluno nem permitia a sua participação ativa no processo 

ensino aprendizagem. 

A Educação Integral é regulamentada na legislação educacional brasileira e 

pode ser apreendida em nossa Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no 

Estatuto de Criança e do Adolescente (Ler n°9089(1990): na Lei de Diretrizes e Bases 

(Lei n° 9394/1996)..noslartigos 34 e 87;...no Plano Nacional de Eduia-  árãci (Lei "n° 

10.179)01) e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico 
ir- • 

e de Valorização do Magistério (Lei n°11.494/2007). 
1 	[ 	• 	 alo*  41“.... • NO sua 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN/1996, - Lei n° 

9.394 de 20 de Dezembro de 1996 Estabelece as diretrizes e bases de educação 

nacional: • 	
-e In 

Art. 34. A jornada escolar no e- nsino fundamental incluirá pelo 
, menos quatro horas de trabalho efetNo em sala de aula, sendo 

.progressivamente ampliado o perlodo de permanência na escola. 
••••• N•T•CM I ~V 4.Oe•Ka.1 - II  . 	 . . 

Cffinktinaligtailai~g~' 1,12.1~-4/~ 

••• 	
-2) 	 aF 	 2r 
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§ 20 O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2010) 

A educação integral também vem sendo implementado] a partir do Programe — --

Mais Educação. Este programa, de acordo com o Decreto n°7.083 de 2010. apresenta 

como finalidade 	contribuir para a melhoria de aprendizagem por meio da 

ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados 

em escola pública". Os objetivos propostos pelo referido programa visam 9 ampliação 

da jornada escolar e a organização curricular, convergindo politicas e programas de 

saúde, cultura, esporte, direitos humanos educação ambiental e dhrulgação cientifica, . 

Santaluz aderiu ao Programa Mais Educação no ano de 2011, Iniciando 

efetivamente suas atividades em 2013. Nove escolas Municipais e uma Estadual foram 

contempladas com o Programa cada uma com uma realidade especifica, tendo em 

vista o meio em que se insere, as relações que se estabelecem nela, as articulações 

posslvels entre os diferentes sujeitos e instituições sociais. As escolas inseridas neste 

Programa possuem uma clientela pertencente Os camadas populares, expostai a 

situações de vulnerabilidade social, sendo algumas escolas, localizadas na zona rural 

do municlpio. As mesmas se encontram com o IDEB abaixo da média nacional. 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação em articulação com as escolas. 

realizou diversos estudos e discussões dos referidos documentos que diz respeito ao 

Programa Mais Educação: Resoluções. Decretos, Portarias. Normativas,. Manual 

Operacional, Passo a Passo bem como vIdeos, conferencias e demais tanotações 

sobre a escola - seu contexto, história e desenvolvimento - e outras percepções de 

vivências que aconteceram na Secretaria de Educação e Escolas r onde foram 

registrados processos com resultados em gráficos em Atas e Portfolios. 

•0 Programa possui critérios para a seleção de alunos para a Educação Integral 

estes apresentam defasagem série/idade, em. virtude de dificuldades de ensino e de 

aprendizagem, alunos do 4°  e 5° ano do ensino fundamental, quando existe maior 
_ 

evasão de alunos na transição para a 2' fase; alunos dos anos finais do ensino 

fundamental, quando existe alto Indico de abandono após a conclusão e alunos das 

séries em que sio detectados Indices de evasão e/ou repetência, e assim 

sucessNamente. 

• . 1 	1. 01.10 • unte yka•1.1111e. - Ta1Ifn.11711.1211.5•1111 
111.1111~111011"1121~114111~~..181111/~111 
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Tabela 31: P roci rama Mais Educa o Ourrnthativb por alurTorignapVnt—es 
ALUNOS ATENDIDOS ANO Na ESCOLAS 

1

9â 	ALUNOS 

CONTEMPLADOS 

2013 09 2.106 1.600 
2014 10 2.347 1.516 

Fonte: PODE Interabvo 2013/2014 

Segundo a tabela, percebsbse que o município não atendeu a totalizaçâo dos 

contemplados. Isto por causa do quantitativo de transportes, ainda insuficiente para 

circular nos dois turnos em diversas localidades, pela no aceitaçâo por parte da 
• • . 	•-s 	 fl. • tt aaI1 - • Er••• 

família, em matricular seus filhos no Programa, bem como por falta de Instrumento de 

4. controle da participação dos alunos no Programa. 

Tabela 32• Proorama Mais Educaçâo Quantitativo Dor escolas 

INEP . 	Escolas Localização Matricula 
2013 

Matricula 
2014 

— 

Matricula 
2015 

29144159 E. M. Açude Tapera Rural 43 35 28 
29144132 Centro 	Educacional 

Nitton OINelra Santos. 
Urbana Não 250 1505 

29330955 — EM. - - • Deputado 
Manoel Novaes 

Rural- 	- 4 • . 	4 	--; 

	

. 	, 

ã5,149,61 

29144914 	• EM. Irmã Dulce Urbana 153 194 285 
29417937 E. 	M. 	Hildérico 

Pinheiro 
Urbana -• 	232 .' 	320--• 

. 
..v. 243 

29393540 E. M. Marcolino Xavier Rural 119 85 85 
29426138 	. 
furr ,a. r,•11.r: 

E. M. Pedro Juvelino 
da•SiNa "-r 	f 	a 	ti 

Rural 	.. 
on:iTn 04 

•., 	261 • 
7 n. Crna 

• • 250 	ili--.: 
c ra.MtloM 

' 183 -" 
..memada 

29144418 14 
• 

E.:ip M.:a Morro, , dos 
Lopes- 

1 tUrbana 	• 153 
.. 	-,. 

	

130 	: 
• , 	.. 

151 

29144124 . t Centro ,.: 'Educacional 
Nicanor Tiburcio dos 
Reis, 

...-., ' Rural.-22. 
•'' - 

t: '281- 236 —  226 .. 	•.,.......- 

29145066 EM. • Senhor 	do 
Bonfim 

Rural 388 394 378 

E. 	Estadual 	Tarcilina 
Borges de Barros 

Urbana 

04-e- . •- 	.-n-N 	Fonte' PENDE inter-atm' 20130014 
"4-nn..1 

tu PU rebej OGettOtO 4 Tpnef a. 	- 1 "etc' - mu. 	- liata - ter:/faz.• Opi3243-212)2(.4  

lo• 	• 	 " 	WG . 243 
•0 
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A ampliação e adequação dos espaços no municlpio de Santaluz foram 

ufir[zados pare exeCução do Programa 2013-2014: Quadras Poliespordvas, Galpão 

Comunitário, Casas Improvisadas. Academia de dança, Academia de Judô e Ujas. 

O quadro de funcionários de apoio para a expansão do número de escolas...-. - 

atendidas ê insuficiente visto que, a caiência de profissionais qualificados para atender 

os macrocampos escolhidos e falta de motivação diante do valor da bolsa recebida. 

Diante disso, podemos perceber que o Programa Mais Educação • tem-se desenvolvido 

de forma precária. 
14 

Jf• 	; 	;Desde a sua Implementação, até hoje. nao ocorreu qualquer. tipo•de alteração 

• • • 'hos Projeto-  Polltico'Pérdagógico (PPPrdás'escolist•tifiee enlã6aSs&a Mfiddades do 

Programa ma Mais 'Educação em aiieg fdlrefrizastrDánmedma forma,•o• programa mais 

-• 	educação não possülrno-rnuniclpiaenhuma•diretriCcurricular..,_°1s --taba 

Nos encontros do grupo de discussão foram expostos problemas relevantes que 

vale destacar: o esforço empreendido pelo grupo de gestores do Programa que, 

mesmo não tendo todo o aporte necessário para desenvolver uma educação integral 

de maior qualidade, assumiram o Programa corno um desafio diário e cotidiano. 

atoo.] O Programa possulummoordenadonnotórgãdcentral =SMEk..e'enhcada °soão 

elefilLconsideradot professor •comunItado.sEste:profissional; conforme: briéntaçâondo 

MEC é do quadro efetivo °a rede, lotado na escola de atuação; cabendo.a Secretaria 

Municipal de Educação os custos dessa coordenação. 

Tabela 33: Formação de:Coordenadores ne e. n'o) ocorro ounmer coo de Elerocâo  
,QUANTIDADEJDE .4”..2u2^, ao 

I 	MONITORES PC 	u u-abton nujz 

11 

Fonte: Plano de atendimento de educação Integral - SEC 

No entanto, garantir a Educação Integral requer mais que simplesmente a 

ampliação•db jornada.asoblar diária, posto qbeexIdebos sisthrniããe'dajiiOlel  de seus ê - 

profissiénialsVdaràbtkãádeIbm-geralnáoPSCotbmprèmãsO'pafdlbueãlêdGôãçãdaejá'• 

p:of :ora amo teco, Eotn wOrssionaL coiãO°115! OC1111140:d0 

hot: P[oirM 	 ‘. PP 1,- erV.or 

Pra mama M^Is Eduomio.cm sum tirizt*f :DL ité-P 
Pacto-Alfabetização e Letramento e Matemática - . 	 .Ltms..,..Licet,2-ro,  
Esporte e Cidadania -PresenciaVonline 

ao soordf...-  .o 
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de tempo integral mas também, almejam um projeto pedagógico diferenciado, a 

formação dos seus agentes, a infraestrutura e os meios para a sud Implantaçâo; 

• Portento', pariáque matedafizerzhiságárdentuais de atendimento na Educaçâopm à 
Tempo Intedral propostos na Meta 6 do PME. até o final da vigência desteiPlano, será 

preciso definir políticas públicas respaldadas pelos respectivos Plano Pludanual, Lei de 

Diretrizes Orçamehtárias, Lei Orçamentaria Anual e no Plano de Governo. com  

desencadeamento de busca afeia do público da Educação Básica. 

• . . • 	. 
23.4 Qualidade da.Educegão Básica . 	 • 

' ' • C ;Il.. 	re-j!!" .  •^IP 	r"; D SANT 	• - Em se tratando de gualda:il..° faza dasel-gu'rar • todos os • direitos . de 

• instni:m'erPiOáPPeNafiikill'oniPieálites?1.="P.T'Agt4aro•aê 251^5Iiiirgfritri n gduáço era 	. 

-."cinpo Inferira] proposto: na.1.1ota rs do EN1E„st5":2finardi migtacia.desle,Plano,..sera • . 
• Prova Brasil-- •êt o'i instrumentá "dé - medida' daá dbriipetências 

matemática, aplicado em praticamente todas as crianças e jovens matriculados 

. 	no ensino fundamental, 5° (quinto) e 90  (nono) anos. 

• Provinha Brasil - é o instrumento elaborado para oferecer aos professores e 

aos gestores das escolas públicas das redes e sistemas de ensino um 

2.3.4tCdiagniósticd&Tdivel deialfabetizaçâo dos alunos,.ainda no inicio do proces.  NP cid 

. aprendizagem, permitindo assim intervençõescoin vista a:co-érePao de possIveis 

• . insuficiências apresentadas na e áreas de leitura e escrita. Essa.avahação ê uni 
to. • , 

Instrumento pedagógico sem finalidades classificatõrias. _ 
•  • • Avaliação Nacional da Alfabetização — ANA.- na edição de 2013, a partir da 

su•••,`CiVal de vn.11Wr 	 ZiPrOnlj.Pd0,t varpotéricics bus:Ra ' • 	. 
' 	divulgação 	Portaria -n?..482,i Ide 7 Me:junho,  de 2013à, previstaino,Pacto " 

Pgercit usia ematil do pr 	 c'prn conla em AisainaciOnaltom Iras' ' 
Nacional pela Affabefização,nalldade,Certa -,PNAIC; a ANA passou a compor.o: 

• lariccarnms d avs'iscsuir eivara- 	•. 

	

: SAEB, tendo coéno objetivo avaliar.,,, Leitura, Escriia  e Matemática, estudantes • 	. 

do" 3° ario—d8 ensino-  füfidernéntal' das escolas - publicas; das zonas urbana e 

rural. Outra inovação dessa adiça° do SAEB foi a inclusão, em cangar 

intedriandateranttickunDi n.nertit~nla 

aprendizagern,desdep entrada.cla cdança,,aos_quatro.anos,.na,escola:_para tanto,p 

escola nào deve se ater apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento. 
de 	.I.• 2. mu,. trint.n.‘. 	"r".larn un p piam, ocdspop 	Jils:err.Cdo, a 

Na perspectiva de verificar se o direito ao aprendizado de competências básicas,  
• foinincw uns aLS agonies, a rftit ',nitri cl 	OS p4.1"1.8 S.1_.mpnteuu. 

e gerais está garantido para cada &Uno, o municiai° conta emmivel.nácional com UM' 

ál: 	...;:nus t.te vn• •$o urn 



as 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJN!13227.459/0001.74 

-a • 

experimental, da avaliação de Ciências, a ser realizada com os estudantes do 90 

ano do Ensino.. 

Em nivel local, o municlpio conta, desde 2013 com a FAAS - Ficha de 

Acompanhamento dos Alunos de Santaluz, que sitio preenchidas pelos professores de 

cada turma, no inicio do ano e ao final de cada semestre, objetivando um melhor 

acompanhamento no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias a 

cada ano/série. 

No que se refere especialmente a área de educação, o que significa qualidade? 

O que significa uma educação de qualidade? Provavelmente, essa questão terá 

múltiplas respostas, segundo os valores, experiências posição social doSsujeltos 	. 

Uma das formas para se aprender essas noções de qualidade é buscar os 

indicadores utIlizades socialmente para aferi-la. Nessa perspectiva, a tensão entre 

qualidade e quantidade tem sido o condicionador último da qualidade possivel, ou, de 

outra forma, a quantidade determina a qualidade da educação que se queira. Em 

consonância com a Lei n°  8.035/2010, que trata do Plano Nacional de Educação (2011 

-2020), atualmente Lei n° 13.005/2014, já introduz metas bem claras para o munlciplo 

executar no pedodo de vigência do Plano Municipal de Educação. 

De um ponto de vista histórico, na educação brasileira, três significados distintos 

de qualidade foram construidos e circularam simbólica e concretamente na sociedade: 

um primeiro, condicionado pela oferta limitada de oportunidade de escolarização: um 

segundo, relacionado â ideia defluxo, definido corno número de alunos que progridem 

ou não dentro de determinado sistema de ensino; e, finalmente, a deia.de  qualidade 

associada â aferição de desempenho mediante teses em larga escala. 

Desta forma,, deve-se pare a análise situacional da educação municipal 

relacionar os indicadores de desempenho de aprendizagem com as condiçIes 

materiais, estruturais, levar em conta a organização curricular que melhor atenda a 

clientela rural e urbana, a metodologia, a administração das Unidades Escolares e a 

qualificação de professores. com  a necessidade máxima de que estejam articulados a 

fim de amparar e surtir os efeitos previstos e garantir o cumprimento das metas . 	. 
elaboradas. 

4' N 	1 	n a, RN. C. 1 " a. 	ao - 	 - e. ^ . Ttj  fax. 

E 14 

z 	.d 	1,  • .411 
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O mcinIcIplo apresenta resultados norteadores para uma longa caminhada na 

transformação da aprendizagem da Educação Básica para os próximos ;MOS. 

A tabLla a seguir demonstra a comparação do IDEB entre os anos de 2005 a 

2013 dos Mos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental do município de Santa Luz em 

relação aos Indicas do estado e do pais. 

Tabela 34: Indica de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Ensino 
Fundamental 2005/2013 

Âmbito de 
Ensino 

.... 	• 
I 

• 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

IDEB Observado 	-. Mot • IDEB Observado Met 

200 200 200 201 201 202 200 200 200 201 201. 202 

Brasil 	Total 3.8 4.2 4.6 5.0 I 5.2 6.0 I 	3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 5.5 
Rede Estadual 2.6 2.5 3.2:  3.8 4.0 4.9 4. 2.6 2.7. 213 . 2.9 i111--4.7. 

Rede Estadual 
do seu..).., 

Municlpio 
/.. r ri enc. dr. s' rs- 	•tss 

1.1 

CO IA: 

2.3 

11.33 	3 

' 2.0 

te os 

3.1 

anrs 

3.4 

de.20 

. 4.6 

3 

ZU,ZRede.nu., 
Municipal do. , 

seu Municleid 

2.$: 
,(j. 

.." 	. ,- 
ta  

3.0'.13.6,4.0 
i  j. * 
	

.0  
. 

E 
a,t;, 
' 

13,3• • 4.9' 2.7:‘ 25U 3.0.7,  :3.6 ' WL :4.7d 

Fonte: Disponível em: <MO:Aportai mec.gov.beide/2008/gerarTabela. php>. Acesso 1-4-s-- 

, 	 em. 16 jan 2014 

, Analisando osfindices dos Anos nIcials do Ensino Fundamental, observa-se que 

os Indicas do município em relação aos resultados do pais ficaram sempre abaixo, 

contudo ao analisar os resultados do munielpio percebe-se guanos anos de 2005 a 

2011 foi crescente, porém ao observar.° ano de 2013 o.resultado foi decrescentelAo 
_(;):t 266 00 -1,13 2.U' 202 

observar os dados dos anos finais em relação aos resultados.clojpals também estes 
_ 	rL 

estão sempre abaixo da meta, observa-se quanto aos resultadoside municlithe Unia 

bscilação tendo um decréscimo de 38% entre os anos de 2011 e 2013 o defleti é de 

74%_. • 	 1 	3 	42.4 4.1 . 45 	4.6 

z • "• 	r 4  
1-6110 Plano Munictpal de Educação do Municiplo de Santa LUZ busca garantir esta 

7./ 11 ' 	6.-.9 7 	73 • 
dimensão qualificadora em seus segmentos e na articulação das ações entre redes, 

sistemassodedade, familiares e serviços, assegurando a formação ,de professores,. 



2011 ".•\ 2013 	0u 

13 	9% .4.0. /4/444 
V— 	

735  //444// 
Y 

I F  g% 	 „..  3% 
144.1 C,t+-1 
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funcionários, transportes escolares, as merendas, o PNLD na perspectiva de garantir a 

elevação dos indicadores de desempenho. 

A portada n° 3.04 do Saeb de julho de 2013 estabelece três avaliações de larga 

escala. Estai  escala ê semelhante a um termômetro. que situa a temperatura,  entre 

todas as avaliações corno instrumentos que irá situar o aprendizado do aluno. O uso de 

urna escala ê muito importante, pois ela permite a comparaçâo entre escolas e entre as 

edições da prova, pois todas as escolas e todas as edições da Prova Brasil utilizaram a 

mesma escala. 

.Nesse contexto a educação do município passa por um crivo de estudos 

diagnosticas, pesa jggirantIr :gize:, os" dielgo,rarhentog=n6,1frque taryjigt, alqiialidade • da . 

educação básica atinjam ou se':aprOxiMemrdas•metas troçadas pelo Ministério da 

Educação: Assegurar a bonfinuidade de projetos" exitosoCe assistência"tecnica—e 

financeira pare fomentara qualidade dg educação neica.4 	ocm,oectv  
. 	. 	. 	 a ç gzrantv a 

elagçValerressaltarre, niveirde•proliciência no que tange as competências a serem 

atingides,as,hgbIlidgeesbcapaciciadeg.e desempenhos; procurando evidentemente 

norteg-los em tempo e espaço em insuficiente, baslco e ou,prpticiente ou te avançado, 

rearrw- 

/dos 

. dn 
" • "' 	" • Figura 7: Quadro de Prbfidénow 

zl•Fontevi)Nponlvel em:shttb/Areww.qedu:orgibfreldadebrolitiênciá,  

'Ao analisar os referidos resultados percebe-se que os".  desempenhos das 

Principais diáciplinas estâo aquém do esperádo.• 	 . 

• i 	'Itr' e H •, 	 '19 	sinas ss sinsréancus retem 
Ao analisar a proficiência"do ano de 2013 das referidas disciplinas, concl r-se 

o 	• 	itzb alai. e- 	- 	• ;as e' t'-'-<-1" • 91'"'" 1—C -UMIldn T1V;deirl,"'P.1ePtà 
que, Língua Portuguesa do 5° an`o apresenta eesegiiiritei resultados: 61%insuflaentet 

•-• 	: ri, 'rrnr*1 • D: • nen • • a' 2 	' 'j 341 tan:t ..sca O I 	tvancadm 
30% estão no nivel Ogilto, 7% no nivel prol:Plante e 2% estão em nivel avançado. Em 

matemática tem os seguintes resultados: 69% em nivel Insuficiente, 24%cnivel brisicOr.  

6% nivel proficiente e 1% em nivel avançado. 
Nua Par•ncha I 612.64yud 	 - an.ese-ox - 	- 	- %Max.! I%) 3265-21% 

Milifre~2%02,223%%!1%.bl" 
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No que diz respeito às series finais do 9° ano da Lingua Portuguesa 

98%encontre-se em nivel insuficiente, 95% em nivel básico. 7% em nivel proficiente e 

0% em nivel avançado. Contudo na disciplina de Matemática 63% se encontram em 

nivel insuficiente, 35% em nivel básico, 2% em nivel proficiente e 0% nivel avançado. 

2.3.5 Educação de Jovens e Adultos - EJA 

A EJA- Educação de Jovens Adultos, e uma modalidade de ensino integrante da 

educação básica, destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

41- 	• estudos no ensino . fundamental na . Idade . própria. Esta , modalidade pode ser 

compreendida enquanto processo de formação humana plena que, embora instalado 

no contexto escolar, deverá levar em conta as formas de vida, trabalho e sobrevivência 

dos jovens e adultos que se colocam como principais destinatários deste processo. 

Com  isso se fundamenta na Lei 9.394/96: 

. 	Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada aqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

• fundamental e médio na idade própria. 
§ 1° Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 
e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
caracteristicas do alunado, seus interesses, condições de vida e 

tün• • de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2° O poder público viabilizará e estimulará o acesso, ea 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 	• 
§ 3°, A educação de jovens e adultos , deveriLarticular-se, 

- preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (Lei 9394(96) 

No municIplo de Santa Luz a efetivação de matricula na EJA é ofertada ainda 

que de forma incipiente tanto na Rede Estadual quanto na Municipal de ensino, visando 

oferecer alfabetização de jovens e adultos não escolarizados bem como o segmento à 

escolarização em outros nlveis de ensino A tabela a seguir demonstra o total de 

estudantes matriculados, no pedalo correspondente a 2011 à 2013 ou seja; aqueles 

que tiveram o ao acesso a sala de aula. 
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Tabela 35: Matricula Inicial na Educação de Jovens e Adultos no Municipio de Santa 

eia • 	epee 

luz, por cie,enoencra aurnuasuativa e iocauzaçao 
Anos Municipal 

I 
Estadual Total 

Urbano Rural Urbano Rural 

2011 418 
l 

346 359 39 1.162 

2012 288 
/ 

219 504 60 1.071, 

2013 304' 267 545 ' 42 1.158 

Fonte: Anuário EstatIstico da Educação da Bahia/Secretaria de Educação 	- 
Munpal/Dite° 

' 	Percebe-se ride ao longo do tempo os jovens luzense buscam garantir o acesso 

e uma definição de uma política consistente que ampare por meios legais a sua 

permanência na sala de aula. 

• 35: M.,1Oculz' 	 c1.22 5•.J 1. e AduCC: 	f4L1 of.: o ci• 	Santa 

• Tabela 36: Nivel Educacional da Populaçãojovem 1991; 2000.0 2010" ' 
Anos Taxa de Analfabetismo %de alunos na escola 

1991 2000 2010 
.-Z4- 

1991 2000 2010 

15 a 17 anos 
o•-•-in 

12.42 	. 425 2.20 • 
• 

54.54 77.42 83.32 

18 a 24 anos • • 	• 11.97 	. 6.26 2.61 19.86 31.25 3024 
i 44(4-  ' 

Fonte: A as de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponlvel em 

A análise da tabela abaixo demonstra que o número da permanência de jovens 

de 15 a 17 anos aumentou. No entanto. houve oscilação significativa com os alunos de . 

18 a 24 anos, sendo muitos os motivos que levam ao abandono dos estudos. Dentre 

estes • motivos. destaaamos: insatisfação em relação à metodologia: estrutura do
•  

	' 

currículo; oportunidade de trabalho em. lugafes distantes da unidade de ensino 

(comünklake, ckjada Ou edtado).:  Além "da' bnga jo4rOaCla-de-irab.aWol inicia e término 

da jornada escolar, os entraves no campo de trabalho, translado até a escola e a 

dificuldade no aprender entre outros, como sendo motivo de suas desistências.:"'"ild  

A..2 42 
	

jr.; 	t5431 • 	F. 17.42 	SP,3.2 

. 	

Enaya=.0-2tlayrbnah, 

• ‘. 

o .. 3J32flÇZ3• . 
' • ' -rin  mutue-Socapa 

;tCi . na tx• r 1 DI,ponivai trio: 
- 

.. 

- 	-:.r.TC.O......--, ..‘.'"'" 	./..2‘44:Z. --72flp./M2A2fállásbrasil,orrztir/2013:'..-l...~  
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Tabela 37: Nível Educacional da População Adulta com mais de 25 anos, 1991, 2000 e 
2010 

Taxa de Analfabetismo 
I 

1991 2000 2010 

25 a 29 anos 
I 

12.70 8.02 	p  3.96 

15 a 17 anos 25 anos ou mais 	- 23.45 16.75 11,82 

Percentual de Atendimento 

% de 25 a 29 anos na escola 5.22 11.25 14,31 

Fonte: Mas de Desenvolvimento Humano no B asil. Disponível em: 
http:/hvtvw.adasbrasitorq.br/2013.  f.  • 

`No município, além de turmas de alfabetização organizadas pela Secretaria 
• i 	* 	t tf- 	H.4l) ,f 	rt-eç 

Municipal delEducaçâof há também a" oferta lde.-atlabetizaçâo•atraliés-Mo' Programe 

Brasil Alfabetizado (PBA) e também o TOPA- Programa Todos Pela.  Alfabetização,. 

criado pelo governo do Estado da Bahia, no intuito de promover dignidade e esperança 

á 	avida dosttalanost implantado em parceria com Sindicato-dos Tiabalbadore&aaid e 
U 

AgliCuttOfeS Familiares - .STRF que no município atende • desde-  o anocde 2006. 

' Sabemos que este nivel•de ensino deve .visar.o prosseguimento nos-estudos na forma 

regular (EJA), embora no haja articulação entre  os Programas e a EJA no municipio. 
• 9,  ..1"..,,r141`.!4 l.,PC.T e  • - • -••••••+~~ee 

Para além da alfabetização, é ofertado de forma gratuita no Ensino Fundamental 

a Educação de Jovens e Adultos no perlodo noturno em algumas escolas da rede 

municipal, quanto a Educação Profissional Médio Integrado (PROEJA), a oferta no 

inunIciplo está centralizada na sede no Centro Estadual de Educação profissional do 

Campo Paulo Freire:tentam exista oferta, a procura.indalAl•pducailpor.faltalde 
. 1 	MI I 	 1. •1  t.J 	 l'eaok— zw. 	un..ániztons roLh, SecNtarls 

articulação entre as redes. 
.• 	 ‘. 	 ‘. 	 -.C1' • 1-;:: 4:5-%24..., akini2-ráPraws.ina 
Ainda na tentativa de efetivar o processo de.escolarizaçâo e atender a demanda 

do público da EJA, o municiplo procura monitorar em partes= a parceria de algumas 
• • 
entidades como Conselho Tutelar, Assistência Social,, Secretaria de Saúde,. porém 

existem poucos protissionais,nestas áreas para fazer o mapeamento dos jovens que se 

encontram (Ora da saia aula. 	. 	, 

r• 	Com "isso •' percebe-as -a• •necessidade..da • ampliação; de, lecursossvindoçdo 
.• 	NM.0".% 	drv•-• -  

Ministério da Educação, para a contratação e qualificação de monitores em número 

suficiente capaz de dar suporte na identificação e indenta com o objetivo de levar 
~na da mune, 	- 	- tanta tez - mu. Tvlefax.: 0511215-.}1Z3 

mandeatte~s~•  n",tusenla  

" 
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jovens e adultos que Anda' 'se encontram•fora do contexto educacionalbara o convIvio.'. ''' 
I 

em sala de aula: 	 . 

A grainde preocupação é o Indice• elevado de evasáro' e rrepetencia escoler. 
I 

principalmente no turno noturno e acredita-se que se atribui aos jovens que migram 

para outrosI estados em busca de oportunidades de erbpregos principalmente.  em " 

lavouras sazonais em • curto período de terripd.: ou seja, no perlodo-dercolheite sii ' 

rmunicipio.néo aprosentaiprojetos ou7recursos-pera'essas especificidadeá à coheçao. • • . 	 . 	.. 	_ 	... 	. 	. 
de fluxo precisa criar projetos que reparem esses.,  desfasamentos naraprendiàgern; 

'- 'pols o mesmo só ufiliS•o-recurso do Ministério da Educação,- sendo assim precisa' - 

buscar parceria com programas suplementares, e também não há incentivos entre 

empregadores'e o sistema de ensino. 

Diante do problema mencionado, torna-se necessário a garantia permanente de 

bolsas de estudo para todos os alunos matriculados e atuantes•na EJA, envolvendo..-- 
VI 4 hVa•b 	

, 
..v orou° 	WI 	ru. uu r.ohibitr. G00.01.iLijoal.pSia 	UJUVONW 

,' • também aqueles gire' sé encontram inseridos .  na; rede estadualitursando-b•ensino 

técnico profisslonafizante. rá fim de garantimos a permanêncji e ió borá desempenho no 
r- 	-n 	 ndica dovádo Ce'evaralo e repetance-escoltr, 

aprendizado do; educandos. 
. .0 	no' 	s-cditó-ii Qin :t atribui hcs rovóns que migra-n 

No que se.refere ao atendimento.da,modandade o municipio disponibiliza o 

transporte. escolar para o deslocamento dos alunoirbem como -há-merenda escolar,  
1.411,94..fra 	 ci-nu 	 (;u-s,. Pdouuu U0- 1,1""Cli° 	• 
'diferencia-depara este público -Quanto•arsivies oedagoigico,•a,  Secretaria Municipabde 

tt 0.0;0: 00. 104.eULB1/4/000::-..r....,‘{Spfr-1..-1~1,4 	!.01,040-1 • 
Educação através e_ _Ppriograma Nacional doLlyro,pidetico,PNLEVE.N•fai.a Oferta do' 

1 14.'11)4 
Livro Didático Integradorkinsfrtuiçãe,escoiar.idisponibilizermateriaiizeropopiadoripaorpr. 

acrescentar e enriquecer as atividades embora com certa dificuldade, pois os recursos 

são limitados. • 

Outro obstáculo que tem marcado e interferido no desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade e aperfeiçoamento de projetos específicos para 71 modalidade 

corresponde 	deixa participação "dos 'bducadores; nas atividades 'de formgção• 
..-Lje -5 miu_ 	 I. 	"1. ni 	1.0 R-30 Q:1‘4V•i• Viniald-40 0 tol.rAily 

ofertados pela Secretaria -Municipal de Educaçâo emr_parceria. coma (NE& 
, 	 . 	.• 	-• e ial"le.-• 	11 „in b.r. • t. uunç._t JaL flu 'ia  
Universkdade Estadual da Bahia através 'do Observatório da^ EJA. F bem comd•ro 

envolvimento destes no Fórum Regional de EIA do Território do Sisal. Convêm lembrar 

que esses espaços de aperfeiçoamentoe •discusào_dos•desefios•da EJA•realizam 
eml 	raro ry1:ripelirt.v19 doo elunes boot opmo pg.ilnyenco Erálrelat i• - 

os 	-.ui Ingleitta2~, iMeral. Cl" eepterw-mAtatunti-uzu iratitu.iktl$13265-119p01.05 

Frdirry'r0 PirilveS.p0 	:ccnrtdç t bre rIrlátrro 	pra já foz 'e atiçado 

Livro DidétirroirapprtPÁtals:ouki.,_.‘5,;Colar .ditoopiblizo migemoi.,,rorbcoporde,p,aig,_ 
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Desde 2008 o Fórum EJA Sisal é um espaço critico de debate, articulação, 

discussão e de reflexão, visando o fortalecimento na educação de pessoas jovens, 

adultas e idosas nos'municlpios do Território do Sisal, com a pretensão de buscar 

através da mobilização, os movimentos sociais, entidades da sociedade civil e poder 

público local na construção de polilicas públicas que respeitem a diversidade e 

complexidade da luta pela garantia do direito â educação. O Fórum está constituído e 

organizado por segmentos, possui uma &Ni° colegiada (dois representantes de cada 

segmento), composta pela Universidade; Alunos e Professores de EJ/ix SEC/Estadual 

..e Municipal:: Movimentos Sociais e ONG. O objetivo central deste espaço é discutir a 

questão do analfabetismo na região e construir uma rede de parcerias que fortaleça as 

ações desenvolvidas. nesta Modalidade., A partir da atuação e organização deste ~á--

Fórum, foi possível a formulação e aprovação do Projeto de constituição do 

Observatório da EJA no Território do Sbal (OBEJA), sendo criado em parceira com a 

UNEB. 

O Observatório de Educação de Jovens e Adultos do Território do Sisal (OBEJA) 

	

:•-•V' • • 	 r• toreinmtl• 	bt-timr-  • 
ê um projeto de' pesquisa 'acadêmica que visa realizar estudos e proposições sobre a 

organização e oferta da EJA nó sistema de ensino de seis municípios do Território de 

Identidade do Sisal na Bahia - Conceição do 'Coité. Santaluí, Areei, Sie Domingos', 

Valente e Seninha - por melo de um sistema de informações, acompanhamento e . 	. 	 ^ritiz monitoramento da Gestão Sociopolitica e'Educacional na EJA noSsisterrias de ensino 

¡ermal.  dà E-chie:914a 	FinancládOr'̀ pe_ lo 	OBEDUC 2012 hair.Cdpeij, 

gerenciado pelo Grupo de Pesquisa Teoria Social -e Projeto Pcilltirio Pedagógico do 

PPGEdOcJUNEB; o OBE.iA visa, também, criar uMa metodologia, que futuramente 
- 	 • .1 •-lb • e' 	41 ' .(11  

possa ser replicada em contextos tbnitodais mais-  implos gide possam 

subsidiar/colaboran com os movimentos sociais. 

Outro item importante são os conteúdos referentes â história e cultura atro- 

brasileira e dos povos indigenas brasileiros que deverão ser ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artistica de literatura e 

histórial 	 importante se rtrábalhar com esses temas nas escolas é 'eS' 
ti r: 

docentes precisam de capaciteção. 
ran 	]..tre 

• Yareel41 Pnelon aTmetca. 	- 41.11»G DP Ba,ta WIE laNta • Telitéz.i 17311145-222j 	' 
noseakt •ne 	 ha 	-• .;.- • ; e•],c lo - 

' • 	c• 	, 	 ,-1; 1015 Oh 
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- 
Para tanto, há uma necessidade da celebração de projetos desenvolvidos em • 

permanente 'parceria através do ministério da Educação com a Secretaria Municipal de 

Educação, áe cultura e de Esporte para o aperfeiçoamento e fortalecimento das 

culturais locais, entre elas, a literatura de Cordel por se tratar de um gênero muito forte 

na cultura locaUregional. Já que a mesma é uma modalidade cultural facilmente de ser 

Inserido e trabalhado em sala de aula. 

2.3.6 Educação Profissional de Nivel Médio 

A Educação Profissional deve ser adotada de acordo com os Arranjos 

	

ProdutNos,-.Culturaisf'e Sociais, Locais At: Regionaisii.(APL)ii.O., as Liarndênclas e 	. 

oportunidades de mercado, bem orméri outras posstbilldades de organização social do 

trabalho, seja o trabalho autónomo ou empreendimentos de economia solidária e 

cooperativismo; entre outras possibilidades que se. verifiquem.no  mundo do•trabalho. 

Este &Interpretado como mais amplo•que c: mercado-de itrahalhoi uma -vez quero 

intenção dessa modalidadtd&ensino &oferecer ao.e.studant&alormação.adequada, 

oompativetcorn astendências laboraisidasuairegião14 tzr ir ris um i.ime-o m:slo lerei 

DeladOrdrré.Offi Pihn-d t;iácionerde Eaticaçrãot(ii:NE);Ibi'n°'ià;172.(200.1• fl "r  

	

A oferta da educação prbfissionAl 	sre-  ponsabifidad.e Ig'ualmentrw" 
compartilhada entre o setor educacional, o Ministério do Trabalho, • 
secretarias do trabalho, serviços sociais do comércio, da 
'agricultura e da indústria, e os sistemas nacionais de 
aprendizagem. (BRASIL, 2001). 

Para a construção do texto analítico da seção sobre educação profissional de 

nlvel médio, faz netcessãdc7apreclar a Lei n° 11.741, de 2008, no que se refere aos art. 
.).• • Peri. 

	

36 B e 36 C1 	
udo, 	• (r) ou s. p:' .• • 	64 • nanized3u serial de 

; • . 

	

	 ri„ T 	 CLa 	 s0;.0aria e 
Art. 36-13 A educação profissional técnica de nível médio será 
desenvolvida nas seguintes formas: 1 erticuladarccim crer:mino 

• ••• • médio e II- subsequente em cursos destinados alquem,Mitenha 
concluido o ensino médio e no Aq. 36-C reza que: a educação 

	

°-t 	irracirprofisisional técnica de nível Médio-articulada aserrieldeienVoNida 

eowip?:+e taa.A.-4 . •._de forma :Ao-  iissm 
1- integrada, oferecida somente A quem já tenha concluído o 

• •: 5)7 e n sin o lune] a m ente I,,end o o curso planejado de modoia conduzir 

. o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio,yna . 	. 
. 	. 'atue Luc - 	- 	OS/ 320-2171 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ N. 1322745910001.74 

75 

mesma Instituição de ensino, efetuando-se matricula única pare 
'cada aluno; 
II- concomitante, oferecida a quem Ingresse no ensino médio ou já 
o esteja cursando, efetuando-se matriculas distintas para cada 
curso, e Meneio ocorrer (BRASIL, 2008). 

Para melhor descrever esse panorama, as seguintes questões devem ser 

pensadas: A oferta de Educação Profissional no munIciplo de Santaluz foi 

Institucionalizada a partir da Portaria n°229/2011. publicado em Diário Oficial de 

28/08/2011. Esse processo se deu em discussão com a sociedade civil e movimentos 

sociais na realização de um Seminário Territorial em 26 de junho de 2011 para a 

Implantação do Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo Freire. 

São ofertadas as seguintes Modalidades/cursos. Ensino Médio Integrado 

(Cursos Técnicos em Administração. Nutrição e Dietética, Zootecnia, Agroeoclogia, 

Análises Clinicas e Recursos Humanos); modalidade Subsequente (Cursos Técnicos 

em Agropecuáda. Nutrição e Dietética, Administração, Recursos Humanos, 

Cooperativismo); e PROEJA Médio (Cursos Técnicos em Cooperativismo, 

Administração, Secretariado) PROEJA Fundamental (Qualificação em 

Agroextrafivismo). 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é uma possibilidade para os 

próximos dez anos considerando a expansão das novas tecnologias como instrumento 

pedagógico com a finalidade de ampliar a democratização de acesso a Educação de 

Jovens e Adultos com Qualificação Profissional para aqueles que não concluiriam a 

educação Básica, com atenção especial a população de jovens e adultos do campo, 

estimada em 1.158 /2013, Anuário EstatIstico da Educação da Bahia/Secretaria de 

Educação MunicipaV Dl REC. 

No momento o Território do Sisal que contempla 20 (vinte) municiplos, dispõem 

de um Centro Territorial de Educação Profissional - CETEP do Sisal com sede em 

Serrinha-BA para atender a demanda da população em Idade escolar dos munIcipios 

que comedem o seu entorno. 

Quanto ao município de Santaiuz, dispee de um Centro Estadual de Educação 

Profissional do Campo, o segundo Centro do Campo do Estado da Bahia, com sua 

Rue Ma ~I ~ate 
CLIMIde~a~:~ -12~11~12ILk 
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infraestndura em bom estado Raio>. mobifiédo conservado e sufidente pari atender a 

população eitudantil. 

A unidade escola que oferece Educação Profissional ê de propriedade do 

Governo Es aduai sob jurisdição da Secretaria Estadual de Educação do Estado da 

Bailia, a área construlda tem seis.  (06) salas de aulas, um (01) laboratório de 

Informática, m (01) laboratório de ciências, uma (01) sala de leitura, uma(01) sala da 

direção; um (01) sala da vice direção; uma (01) sala de coordenação, uma(01) sala do 

Professor, urna (01) cozinha com dispensa, dois (02) depósitos, nove (09) sanitários, 

um (01) pâti ima (01) quadra de esporte, reservatório para armazenamento de água 

de 11 mil litr s, área livre Interna e externa, toda estrutura encontra-se em bom estado • 

de conservação. 

—Quanto-aos-cursos particulares de formação"profissional; foram realizadostdols 

cursos técnicos, de Eletromecânico (40 alunos)er Mineração (40 alunos) ofertado pelo 

Colégio estadual José Leitão no perlado de 2012 a 2014, atentando 80 estudantes do 

Ensino Médio em parceria com a Secretaria da Educação do Estado Bahia e o 

Sistema SENAI/PRONATEC. ' 
Lrcvn 	t 	:oh iur.; z.r, 	 E'4GC '00 CP) Estado da 

.Outrómodalidade de cursos_particulares ofertados são de formação profissional 

de curta duração dités q hum pno e seis meies realizados pela Prefeitura Municipal/ 

Secretaria de Assistén.cia Socipl,/,SENAC.térg,2914 e.  2 01t5 	lau.r.der  

Ouanto a certificação profissional em nlvel técnico o Centro Estadual de 

Educação Profissional do Campo iniciou a certificação de suas turmas subsequentes a 

partir de 2012, com o curso Técnico em Agropecuária, em seguida (2013, 2010), 

Nutrição e Dietética, Cooperativismo, Administração, Agropecuária e o PROEJA em 

COOPeratMSMO. 

• .. • ; O municipio em parceria com Educação Profissional apoia &Centro Estadual de 

Educação Profissional dorCampo Paulo Freire através do Programa Projovem Campo 

Saberes da Terra. destinado -de jovens e.adultos entre 18,  e'.29; anos:, que não 

concluiram o Ensino, fundamental, qualificação profissional em AgroextmtNismo. O 

curso tem ume duração.de dois anos,,é /aerizado na escola da combnidade onde 

11. • o !O C -G 1..." t- • 	• • 'N. c 	." • .. 	 :eN 	dr offiairdc;o.:' 
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formou turma. No munlciplo não há comunidades indígenas. quilombolas e Itinerantes 

contamos com seis áreas de reforma agrária, atendidas pela educação municipal. 

A oferta da Educação Profissional Técnica de Nivel Médio através do Centro 

Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo Freire está direcionadas as 

populações ás comunidades de Santaluz e municlpios vizinhos. A demanda de cursos 

novos e de intervenção na comunidade ocorre em parceria com os movimentos sociais. 

O sistema de avaliação de qualidade da Educação Profissional técnico de Nivel 

Médio das redes escolares públicas e privadas ê institucionalizado pela Secretariado 
• 

Educação e Cultura do Estado da Bahia e pelo Ministério Educação e Cultura. 

O Centro Estadual de Educação Profissional do Campo desenvolve e articula o 

estagio curricular a partir de visitas técnicas e demandas da comunidade local e de 

outros municípios. Estão articulados as diferentes formas de educação, trabalho, 

ciência e tecnologia.r.Com  isso permite ao estudante,' o retomo social, aplicando 

conhecimentos habilidades ao seu Território de Identidade. ra. r 	• • 0 p 

O município procura adequar à proposta pedagógica á Leir.10.639/2003, 

mediante adoção de concas afirmativas e ações articuladas ao mundo do trabalho. ay 

• •- • 	O 	- 	•d' 

r • 	1-1tt  

Tabela 38: Mapa de classe do período letivo -2015 
Alunos Matriculados em 2015 da 	- ,er 

Turno ,. Curso 	 Série 
.....- , 	 r , 

Modalidade 
“,. - 	.! 

N° de 
Alunost  

Oferta Evasão 

Mat. Administração 3' Série EPI 13 35 18 
Mat. Agroecologia 1' Série EPI 20 35 15 
Mat. Nutrição e Dietética 19  Serie EPI 21 35 19 
Mat. Análises Clinica 2° Serie EPI 07 35 28 
Mat. Recursos Humanos 2' Série EPI 17 35 18 
Mat. Zootecnia 2° Série EPI 13 35 22 
Vesp.. APropecuarla • . Mod. I . PROSUB • • 'fl..— , 35 • -. • 	18 -1-t• 
Vesp. Agropecuária Mod. 111 PROSUB 25 35 10 
Vesp. Ahroecologla 	- 	- - Mod.1 	• PROSUB 	- 32 	• 35 	, 03 
Vesp. Nutrição e Dietética gia Série EPI 9 35 26 
Vesp. Nutrição e Dietética Mod. I PROSUB 15 35 - 	20 - 
Vesp. Recursos Humanos Mod. 1 PROSUB 20 35 	-,- . 	15 
Not. Secretariado Mod. V PROEJA/ 

MÉDIO 
6 35 29 

Not. Nutrição e Dietética Mod. III PROSUB 30 35 •- 	05 	- 
ituA ~Gemi sumir.", 	renas 	- 	. - AA La • 3.341• • T9nr•-• 1 .751320- I 	- 

ataldWisoa.111 

• 

A 	 14 RÉ 	 •••••••=~ 
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Not. 	1 Cooperativismo 	1 	Mod. III PROSUB 25 35 10 
Not. 	Administração Mod. III PROEJA/ 23 35 12 

I 

1 
MÉDIO 

Not. 	Administração Mod. II PROSUB 	I 	31,  35 04 . 
i I 	313 	1 	505  282 

Fonte:CEEP —Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo 
	 Frelre-Santaluz/Ba 	 

Avaliando o mapa de classe do ano letivo 2015, ainda é incompleto o número de 

alunos na matricula dos cursos do Ensino Profissional e Médio integrado — EPI e 

possivel observar também que nas r e 3° séries, há desistência de alunos:, 
, 	...mi • 	wro e. g /4 LIOS.. 

, 	A nossa meta é preencherá quadío dertratrichia'ém 100% dos cursos Técnicos - 
Integrado; reduzro'Indicrif de-desistência-em '95%-referente-ao-maptde classe do 

- perlado letivo de 2015, — - 	 '4(01 i.19 	• "./5- 
: 	• 	 ; 
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Tabela 39: Mapa de classe do perlodo letivo -2014 
Alunos Matriculados em 2014 

Turno Curso 
1 	e 

Série Modalidade N. de 
Alunos N 

Oferta 
Mat.  

Evasão 

Mat. Administração I 2' Série EPI 	-1 16 35 19 
Mat. Recursos Humanos 1 R Série 1 EPI 17 35 	. 18 
Mat. Zootecnia R Série 1 EPI I 	15 35 20 
Mat. Análises Clinicas 1' série ) EPI 18 35 17 
Vesp Agropecuária Mod. 111 PROSUB 12 . 	35 23 
Vesp Nutrição e Dietética 3' Série PROSUB 9 1 	35 28 	• 
Vesp Nutrição e Dietética Mod. III PROSUB 19 35 16 
Vesp Agropecuária . Mod. I PROSUB 24 35 11 	1. 
Vesp Administração Mod. 111 PROSUB 15 35 	' 20 
Not. Agroextrativismo 

ri. 	‘‘''.; 	.•` 	P 	'5'.' 	. 
Mod. I 

1 1' Ir‘fl  
PROEJA/ 

:FUND.r1  V- 5' 
. 	10 
'• • *ir - 

35 
', 	i 	II? 

25 
• 

Not. Cooperativismo 	- Mod. V PROEJA/ 
MÉDIO 

Not. 
. 

Secretariado 
' 

Model PROEJA 	/ 
MÉDIO 

9 35 28 

Not. Nutrição e Dietética Mod. I PROSUB 22 35 13 
Not. Cooperativismo Mod. I PROSUB 21 35 14 
Not. Administração, Mod. I PROEJA 	/ 

MÉDIO 	. 
. 24 

-Ait- -10.t  
- 35 ' 191  

525 283 . 	_ 	. on : 	en ro Eslagual ae haLrcaçao rroTls lona ao campo Paulo relve- ... 
I 	Lli; 	

':". ,Santaluz/Be . 	- 	.. 	.-. . : 
3ti 	t; 

. 	O número de Evasão neste perioddinclui os alunos que fizeram a matricula e 

:Ião comparecereme- aa t.  xa de abandono d.eittie? Iles-  que frequentaram um certo peedio 

e desistirami-ponalgum mofivo, entre eles, o'babcoltenúimento1 arom.  acia Cie traballx?,' 

mat./ação; À distância' da escol; "9 o êxodo 6erkictkcna trabaINCI:(4: ... 	, 4- - 2' 
.. — .r  -. 

a- i 	 :e 	08 	25 

-t .:.--.7::.±h,  -- '-:•,:e. -i:‘ -. Cirir+.;.; 7 - 4'—átj. rás-  

. _ . 
• ?.0..?. 	 215. 

- 	rroT.....s:,4{111L,r 	-17r -k;c1/;:auto 
• • 	SLIIA•Nfia 

tul 	rntial Ceeeóno gla !anua. :6 - 41.1110-0), - Unta Lux - bM. - 	az.. 115)M5-2123 
• . 	 'I 	PYrid:b • . 
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Gráfico 04: Mapa de Classe do Perlado Letivo 2014 

T Mapa de Classe do Período Letivo 2014 
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Fonte: CEEP Centro Estadual de Educação Profiesional do Campo Paulo 

Freire-antaludi3a 

Gráfico 05: Taxas de Matriculas e Evasão 2014 
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Tabela 40: Mapa de classe do penado letivo -2013 
Alunos Matriculados em 2013 

Turno Curso Serie Modalidade 	i  N° de 
Alunos 

Oferta 
, Mat 

Evasão 

Mat. Administração 1° Série EP1 13 35 	, 22 
Mat. Meio Ambiente 1° Serie EPI 00 35 00 
Mat. Agropecuária 1° Série EPI 00 35 00 
Vesp. Nut. e Dietética 1° Série EPI 16 35 19 
Vesp. Agropecuária Mod. 1 PROSUB 27 35 08 
Vesp. Agropecuária Mod. 111 PROSUB 16 35 19 
Vesp. Adm nIstração Mod. I PROSUB 27 35 08 
Not. Nutriçãoe Dietética Mod. 111 	PROSUB , 14 35 21 
Not. Cooperativismo Mod. 111 PROEJA 

MÉDIO 
11 35 24 

Not. Cooperativismo - Mod. 111 I PROSUB • •• 13 .1.r.. 35 1  r" 22 '" 
Not. Secretariado MOD. 1 PROEJA 

MÉDIO 
20 35 15 

Not. Agroertrathrismo Mod. 1 PROEJA 
F UND. 

7 35 28 

Na Agroextrativismo 	Mod. 111 
. 	1 

PROEJA 
FUND. 

15 35 20 

Total: 179 - 455' 276 , ' 
Fonte: CEEP -Centro Estadual de Educação Profissio ai do Campo Paulo 

Freire-SantaluzfEla 
Gráfico 06: Mapa de Classe do Pedodo Letivo de 2013 

f 

r- 
E 22 

. 

1 

00 

I . 

0 O 

li 19  

11 

7 

I 

a 

ro  

il 

19  

8 

. 	: 

I . 

Ne,,,/ 44:72212"  obe  z  

35 	55 	35 	35 	35 	35 	35 	35 	35 	35 . 35 	35 	35 	' .. 	 . 
. 	za 	e- 

20 

11. 1 1 kl III Id 

7 

121  24 	 •: ii 	1  

/ Cice 	 / tt3P7 (0 

' Mapa de Classe do Período Letivo de 2013  

; 	5 Oferta de MIt:1041 • ris de Aluno. Invago 	. 
ri 

Fonte: CEEP -Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo Freire- 
Santaluz/Ba 

w. 
mrcia-bi 



Gráfico 07: Taxa de Matricula e Evasão 2013 
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, Oferte de Matricule. CM': N. Ne4eAlunoste91.7.1 

Ano 2013 

.5. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA'LUZ 	' k 
CNPJ N.* 13.227.45910001.74 

Fonte: CEEP — Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo Freire-.  
Santa luz/Ba 	 • 	, 21)43  

Comparando o ma a de classe de 2013 com 2012 podemos observar quê os 
-it./ Lv....1 

nOmeros da•evasão são muito próximos, o problema de não permanência na escob 

afetát,o temPo•vidaide escolar, qualidade da aprendizagem, idade série, estágioste a,  

qualificação profissional. 
vetes._ 

Tabela 41: Mapa d.e classe do perlodo letivo -2012 
Alunos Matriculados em 2012 

Turno 

• 

Curso 

• / 	r~- -- '- 

Série / 

Mod.-. •- 

Modalidade NI° 

Alunos . 

Oferta 

Mat...t 

Evasão 

-9  

Mal Agropecuádar zeJ 1 1 	série 'r .EPIretri r• •00„, 35.2 se 00 	, 

Vesp. Agropecuária 1...  Mod. I PROSUB , , 05
• 

	• 	• 30 	..• 35 e  

Vesp. Agropecuária III Mod. III PR SUB 24 35 11 

Vesp. Nutrição e Dietética V Série EPI 16 35 	- 19 

Not. 
Nemo 

Cooperativismo 
d,e ....,te .0 . 	.0 No, 

Mod.1 	. 
t tt ox.71102 

PROEJA 
, Cr

ED  
PrOtetria 

M. 

30 
N.: 'Lia g 

35 
se/tent:nua 

05 	- 
Tia grei 

Not. Cooperativbmo Mod.I PROSUB 30 35 05 	- 

Not. Nuldção eGietética  Mod. I .. PROSUB 29 • 	.. 35 .1„,.•  06, 	„,„.• 

Kerechal Cweefàr• ela rt.e.. Is - 41.1.0•003 • .ant. UI • YUla • Tal/faz.. 1,5132l5•2123 
teliOdntafareteOstatelsstubt. teerialag~a 
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26 Agroextrativismo Mod. I PROEJA 

FUMO 

35 
	

09 

40, 	15 . 

320 
	

75 
EJA EJA 

	
EJA 

225 

Fonto:CEEP -Centro Estadual de Educação Profidtional do Campo Keil° 
Freire-Santaluzfl3a 

Not. 

Not. 

Total: 

Gráfico 08: Mapa de Classe Perlodo LetNo 2012 
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Gráfico 09: Taxas oa Matriculas e Evasão 2012 

Fonte: CEEP —Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Paulo 
Freire-Santaluz/Ba 

Em 2012, foram 268 alunos matriculados, sendo que, 41% abandonaram os 

estudos por conta da insatisfação em relação ao curso, oportunidade de trabalho em 

outra cidade. A maioria justifica o abandono provocado por cansaço, longa jornada de 

trabalho, inicio e término da jornada escolar, os entraves no campo do trabalho, o 

translado ate a escola e a dificuldade no aprender corno sendo motivo de suas 

desistências. No turno noturno também ocorrem um grande número »e 'alunos 

desistentes ou evadidos os motivos ficam muito claro, visto que são jovens e adultos 

trabalhadores e os pais não tomam as responsabilidades dos mesmos. Outro problema 

a defasagem na aprendizagem ocasionada pelo o grande número de faltas, este fator 

também corrobora para a evasão. Conforme a tabela abaixo apresentada: 

2.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2.4.1 Ensino Superior 

Segundo o INEP, o total de alunos matriculados na educação superior brasileira 

ultrapassou a marca de sete milhões em 2012 Esse número representa aumento de 

4,4% no periodo 2011-2012. Enquanto o número de matriculas nas instituições 

públicas cresceu 7%, o aumento na rede particular, responsável por 73% do total, foi 

de 3,5%. 

3215-12 
C1119 rack) rad ../..1qa.ntalufrbaç 	 wkr-wpm. fan 	br 
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Ainda segundo o Instituto (CENSO, 2012) entre 2011 e 2012, as matriculas 

avançaram 12,2% nos cursos à distância e 3,1% nos presenciais. Com; esse 

crescimento, a modalidade a distância jà representa mais de 15% do total de 

matriculas em graduação. Dos estudantes que optaram pela modalidade a distância, 

72% estão matriculados em universidades. Os centros universitários detêm 23%. A 

maioria dos matriculados no ensino superior à distância (40,4%) cursa licenciatura. Os 

que optaram por bacharelados são 32,3% e por tecnologos, 27,3%. 

Em se tratando do município de Santa Luz ê perceptival certo avanço da 

Educação Superior, Porém ainda com uma tímida contribuição do Município. Timidez 

esta relativizada pelo fato - em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases (LOB) - 

de não se constituir a educação superior prioridade para o ente federado municipal. 

Sendo assim ss nível de ensino não recebe do Município muitos subsidias e 

incentivos na mesma proporção que são injetados nos demais nives e modalidades, 

Em Santa Luz, a UNOPAR, Universidade Norte do Paraná, oferta vinte e seis 

cursos de Graduação e quarenta e seis de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade 

distância. 

A Universidade foi recredenciada em 2006 pelo Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), para atuar na Educação a Distância (EAD), conforme as Portarias MEC 

555/06 e 556/06, publicadas no Diário Oficial da União de 20/02/2006. 

O acervo bibliográfico desta IES é composto de cerca de 1000 títulos na 

Biblioteca fisica do polo, alem de a Universidade disponibilizar numa Biblioteca Digital 

um amplo acervo bibliográfico para pesquisa que inclui livros, periódicos, materiais das 

teleeulas, videos e serviços de comunicação e informação. 

A Universidade dispõe de todo aparato para acesso à internet e as aulas 

distância transmitidas aa vivo através de rede catenária. 

As avaliações presenciais acontecem individualmente, para cada disciplina 

estudada, com questões objetivas e discursivas. Além das Provas presenciais que são 

soberanas, acontecem avaliações virtuais, e produção/apresentação de trabalhos em 

grupo e individual. 

dL Leodorp 	 T1Jf.  
adoies(elsaii .luz-ba 	Eir tlxx santali. 	Cong.' 
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Quanto as avaliações da Instituição pelos órgãos competentes, de acordo como 

site do MEC, a UNOPAR tem o Cl - Conceito Institucional de valor 3 numa escala que 

vai de 1 a 5. Também numa escala semelhante em que 6 medido o IGC - índice Geral 

de Cursos a IES tem o conceito 3 em dados atualizados pelo MEC tendo como base o 

ano 2013. 

Os cursos ofertados são os seguintes' 

• Bacharelados:- Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Engenharia da Produção, Engenharia da Computação e Serviço Social. 

• Licenciaturas: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Fisica, Geografia, 

História, Letras, Matemáfica, Pedagogia e Sociologia. 

• Superior de Tecnologia: - Análise e Desenvolvimento e Sistemas, Estética e 

Imagem Pessoal, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Hospitalar, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logistica, Markefing, Processos 

Gerenciais e Segurança do no Trabalho. 

Os cursos mais procurados, com turmas no polo, são Administração,..Cióncias 

Contábeis, Serviço Social, Pedagogia, Analise e- Desenvolviment&de SistemastGestão 

Ambiental, Geografia e Educação Fisica. 

O número de alunos da UNOPAR, no polo de Santaluz, constitui-se de 593 

alunos com matricula ativa em 2015.1, distribuídos nos cursos supracitados. 

Para ampliar a oferta e a qualidade do ensino, a Instituição está construindo um 

novo espaço, que estafa em uso a partir de 2016.1, tendo como missão colaborar com 

o desenvolvimento no município, no que tange à formação de profissionais nas mais 

diversas áreas do conhecimento. 

Acresce-se que a UNOPAR tem procurado desenvolver ações, para • colaborar 

com o desenvolvimento do município, através de parcerias e convênios com 

instituições públicas e privadas, para conceder descontos nas mensalidades, assim 

como tem se voltado para alunos do Ensino Módio.no que tange-ao sewingressotao 

Ensino Superior.- A •título' de . exemplo,fii têm feda-, ofertadasg gratultamentriaulas 

preparatôrias para o ENEM a cada ano, nos meses que precedem a realização do 

Exame. Novas ações com esses objetivos serão implantadas nos próximos anos. 
---- ----- - --- 
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Tabela 42: Matricula no Curso de Graduação EAD 
Ano 	 Particular 
2011 142 
2012 469 
2013 569 
2014 601 

Fonte: Universidade Norte do Paraná - Polo de Santa Luz 

• 
Pode-se observar no gráfico 10. construido com base na tabela 42. houve um 

aumento crescente do número de matriculas nos cursos de Graduação a 11,1stáncia no 

Municiai°. 

Enquanto se tinha 342 alunos matriculados nos cursos de Graduação a distância 

no ano de 2011, chega-se ao ano de 2014 com quase o dobro de matriculas nessa 

modalidade, totalizando nesse referido ano 601 alunos. 

Gráfico 10: Matricula no Curso de Graduação EAD 

Fonte: Universidade Norte do Paraná - Polo de Santa Luz 

A politica de qualificação dos profissionais em educação se deu erravas do convênio 

PARFOR - Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - entre 

onodiattrieNcri2~~ rtzei~3raxamJz 
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Professores Efetivos Concluintes do Curso de Graduação 

a Estadual e Particular uSem InfOrMaÇãO 

MEC e Secretaria Municipal de Educação, devido ao alto percentual dos profissionais 

sem formação superior. 

A PARFOR, em parceria com o município, ofereceu o curso de Pedagogia na 

modalidade presencral. O curso foi ministrado pela Universidade Estadual da Bahia — 

UNEB. 

Os professores 'participaram do curso em turno oposto ao horário de trabalho, 

pois a exigência do Plano se baseia na formação do profissional em serviço e estes 

teriam horas de AC (Atividade Complementar) com base nas aulas ministradas e 

acompanhadas por docentes do componente curricular prática pedagógica. 

Para os alunos professores que fazem o curso pela PARFOR em cidades 

circunvizinhas, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza de ajuda de custo 

para deslocamento Essa ajuda se caracteriza na substituição do aluno professor 

quando ocorre a ausência nasalado aula no momento da formação. 

Tabela 43: Professores Efetivos Concluintes do curso de Graduação 
Estadual 

E 	
Particular 	 Sem Informação 

112 
1 	

128 43 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz/2015 

Gráfico 11: Professores Efetivos Concluintes do Curso de Graduação 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
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Os professores efetivos da Rede Municipal de Educação, em sua maioria, já têm 

o curso de graduação. Pelo gráfico acima, Observa-se que 43% fizeram a graduação 

em Universidade da Rede Estadual, ao passo que 40% fizeram a graduação na Rede 

Particular de Educação Superior. 

Observando o gráfico em que esses dados foram analisados, 15% dos 

professores permanecem sem informação da rede em que cursou a graduação, mas 

sabe-se que cerca de 98% dos professores do municiai° já possuem Nivel Superior, 

pois de um total de 283 profissionais. apenas 12 possuem apenas Ensino Médio 

conforme a tabela 44., 

Pode-se afirmar que o municiai° possui meios  de formar seus profissionais, 

todavia ainda 0 necessário a oferta de cursos de graduação em outras ardas em que 

ainda existe demandas no municiai°. 

180018 44: rroussionets aa eoucaçao ror Area ae cornacas - - 	- 	• -- - = 	- - --- 
J= da Formação., 41. .° passo,que 4i /..,Ordin Quantidade na Rede 

Ensino Médio au...c- 	....pr. iar 12 

Pedagogia 133 

História 17 

Geografia 	' 10 

Filosofia 02 

Matemática 	.r. 19 

Biologia 14 . 	... 	._ . 

Educação FiSiCa 07 _ 
Letras Lingua Portuguesa 52 

Educação do Campo 02 

Letras inglês 09 

()Unica r 9 01 • . 
Outras formaçieres .. 05 . 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
.mm1 
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Em se tratando de educação, ainda ê Insuficiente no municlpio a oferta de 

cursos de graduação na área de quirnica, fisica, matemática, geografia e educação do 

campo, como se pode perceber na tabela acima. 

Observa-se que a maioria dos professores tem formação na área de Pedagogia. 

Dada a demanda, Pode-se dizer que ainda á muito pouco os professores formados em 

áreas sensiveis, que necessitam de profissionais qualificados para que o processo de 

ensino e aprendizagem melhorem em qualidade. 

No gráfico 4 abaixo, nota-se, por exemplo, que se tem apenas dois profissionais 

formados em Educação do Campo. A área rural do municipio tem um número 

considerável de alunos, necessitando, portanto de mais profissionais formados nessa 

área. 

Lingua Portuguesa e Matemática são áreas com praticamente a mesma carga 

horada, porém ao se observar no gráfice ha quase o triplo de profissionais da educação 

formados em Lingua Portuguesa em comparação com professores formados na área 

de matemática. 

Gráfico 12: Profissionais da Educação por Arca de Formação 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
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Gráfico 13: Profissionais por Área de Formação % 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 

Observando-se a porcentagem, verifica-se que as formações se concentram do 

seguinte modo: 47% em Pedagogia, 18% em Lingua Portuguesa, 7% em Matemática e 

6% em História. As deMais apresentam percentagem de formação Insignificante. 

Essa preocupação valida as ações da educação no sentido de demonstrar 

seguridade no ensino de qualidade. Esse problema certamente reflete na qualidade da 

educação, como consequência tem-se vários profissionais da educação que atuam fora 

da sua área de formação pelo fato de não haver cursos nessa área no municiai° nem 

em outras localidades circunvizinhas. 

Assim, os estudantes que concluem o Ensino Médio ficam limitados aos cursei 

ofertados na cidade, a maioria voltada para profissionais que queiram atuar na 

educação, visto que outros cursos voltados a outra área são raros. 

Veja na tabela abaixo em números absolutos de queda e avança referente a 

população do municiple de Santa Luz, em idade escolar aptos a ingressarem no ensino . 

superior. 

r 
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Janela 45: A,unos em mace escolar aptos a Ingressarem no ensino su nor 
Ano 18 e 19 anos 20 a 24 anos Total 
2011 253 289 1 542 
2012 251 192 443 
2 013 179 228 

1 
407 

2014 197 152 349 
Fonte: Secretaria Municipal de EduCaçãO de Santa Luz 

Gráfico 14: Alunos aptos a Ingressarem no Ensino Superior 

           

   

Alunos aptos a ingressarem no Ensino Superior 
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—•-18 a 19 anos -e-lo a 24 anos ~Mai 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Lu 

Analisando-se os dados do gráfico 14 anterior, nota-se que ha uma allemânci 

de superioridade entre o número de alunos aptos a Ingressarem no Ensino Superior 

nas faixas de idade observadas. Alunos na faixa etária de 18 a 19 anos mantêm-se em 

maior número nos anos de 2012 e 2014, ao passo que alunos na faixa etária entre 20 

24 anos mantêm-se em maior número nos anos de 2011 e 2013. 

Outro fator Importante a se observar é que ha uma queda constante do número 

de alunos aptos a ingressarem no ensino superior, passando de 542 alunos em 2011 

para 349 alunos em 2014. 

Vale lembrar que no foram computados. por falta de dados, os alunos do 

Colégio Estadual Necy Novaes, do Distrito de Pereira. 

Esse fenómeno também se observa na rede parUcular, demonstrando que essa 

queda no número de alunos aptos a Ingressarem no ensino superior é geral. 

Há a necessidade de se investigar o motivo de tal queda. 
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Tabela 46: Alunos da Rede Particular aptos a in re sarem no Ensino Superior 
Ano Rede Particular 

2011 23 

2012 33 

2013 20 

2014 19 	• 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
Grafico 15: Alunos aptos a ingressarem no Ensino supenor — Rede Particular 

Alunos aptos a ingressarem no Ensino 
1 .Superior - Rede Particular. 

_ 

2011 	 2011 	 2013 	 2014 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
Na rede particular, apesar de haver um aumento entre os anos de 2011 e 2012 

de alunos aptas para o ensino superior, observa-se uma queda vertiginosa 'entre 2012 

e 2013 e uma queda no número de alunos moderada entre 2013 e 2014, conforme se 

observa no grafico15. 

Tabula 47: Alunos da EJA aptos a ingressarem no Ensino Superior 
Ano EJA 

2011 90 

2012 	 90 

2013 114 

2014 99 

Fonto: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 
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Gráfico 16: Educação de Jovens e Adultos 
e 

Educação de Jovens e Adultos 

. 	, 	. 	•"" .. 

• . 	. 	. 	. 
• . 	,, 

.. 	 
!t 

2011 2012 	 20t3 - 	 - 2024 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz 

• Com as turmas da Educação de Jovens e Adultos observa-se que entre os anos - 

de 2011 e 2012 o número de alunos egressos aptos para o ensino superior permanece 

constante, com 90 alunos: Há um aumento considerável no ano de 2013, segando p ra 

114 alunos e novamente há em 2014 uma queda para 99 alunos: permanecendo ainda 

acima do número inicial referente a 2011 e 2013, conforme observado no gráfico 16. 

Existem núcleos de Insfituições de educação superior nas proximidades do 

municiai°, estas instituições são de caráter público, privado e federal e que oferecem 

cursos na modalidade presencial. O municlpio apresenta demandas para o curso de 

educação Miem-lar: mas ainda não disponibiliza apoio a 'estudantes que buscama 

graduação fora do• município -em ralho-da --existência-do -núcleo • da UNOPAR- 

Universidade Norte do Paraná -ba modalidade EAD n municIlo 	- 

O governo municipal não viabiliza a permanência de estudantes de baixa renda 

na educação superiõr, pois estes usufruem somente de programas de assistência ao 

ensino superior das esferas federais e estaduais PROUNI - FIES - 51511, entre outros. 

Assim sendo, não é de competência do municipio a promoção de pollticas com vistas . 
et redução das desigualdades étnicas voltadas para o ensino superior, haja vista que 	. 

tais pollticas já, mão contempladas nos programas acima mencionados. 	• 
ILL• 	 I 
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O município, visando par uma qualidade educacional, proporciona abertura para 

estágio, inclusive remunerado, por meio de legislação própria (Lei 1.397/2014 de 16 de 

abril de 2014) e de convênios como pane da formação na educação superior, dando 

apoio necessário para tal exercido. 

Por sua natureza, a Universidade é um lugar de pesquisa e, como tal, deve 

promover a integração e o desenvolvimento regional. Para atingir tais objetivos é 

necessário que a educação superior tenha em vista as especificklades locais, regionais 

e estaduais nos adoecias técnico, cientifico, econômico, politica, social, cultural, 

ambiental e educacional. Faz-se necessário também que a educação superior 

Impulsione a formação profissional em função do mundo do trabalho e do 

empreendedodsmo, tendo como finalidade melhorar a qualidade de 'vida humana e 

desenvolver substancialmente a cidadania. 

Diante desta impressão, o município fomenta e incentiva estudos e pesquisas 

que analisem a necessidade de articulação entre formação, medrado, pesquisa e o 

mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais 

locais. . 	• 

O municiai° divulga cursos de graduação e pás-graduação das instituições 

públicas e privadas, mas ainda há necessidade de se criar programas de Integração 

entre o sistema municipal de educação e as universidades no sentido de atender as 

demandas locais de maneira que promova o desenvolvimento por intermédio da 

qualidade educativa, da pesquisa e da extensão, garantindo assim maior diversidade 

de cursos de graduação e demais programas de estudo. A educação superior deve 

assegurar parcerias no âmbito dos sistemas municipais de ensino no intuito de 

apresentar novas modalidades de ensino e de formação inicial e contihuada, 

especificamente no que se refere Ét qualificação docente e a valorização do magistério 

no nivel do municipio. 

Hã no municiono uma carência de parcedas com as escolas estaduais no sentido 

de incentivar os alunos egressos do Ensino Médio a ingressarem no nivel superior, 

sobretudo em áreas de grande demanda em termos de docência tais como, 

Matemática,' Biologia, Fisica e Cluimica. Firmar essa parceria é fundamental para que 
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num futuro próximo se tenha profissionais dessas áreas para ingressar na docência e 

melhorar a qualidade da educação. 

Santa luz também faz parte do projeto para sediar a Universidade Federal do 

Nordeste da Bebia. No dia 21/01/2015 a cidade recebeu a noticia de que sediarê 

juntamente com Sopinha a UFNB. O anúncio foi feito por intermédio de comunicado da 

comissão mobilizadora. Segundo nota da Comissão, formado por representantes do 

Território do Sisal, a escolha das duas cidades partiu de critérios como localização, 

infraestrutura, densidade demográfica circunvizinha e acessibilidade para outros 

municlpios da região. A previsão é que cerca de dois milhões de habitantes distribuídos 

em 74 municípios sejam beneficiados com a implantação -da nova universidade. 

Certamente será um marco histórico no ensino superior de Santa Luz. 

Atualmente o município possui uma plataforma eletrônica que é um AVA, cujo 

endereço a: http:r/aprendesantaluz.corn.bd. Nesse AVA são desenvolvidos várias 

projetos para a Secretaria Municipal de Educação direcionados a professores do 

quadro efetivo e alunos do Ensino Fundamental. 

HA a possibilidade de expansão para as outras modalidades, pols.o ambiente 

	

. 	. 
virtual de aprendizagem é bastante fiexivel, podendo ser adaptado a qualquer 

finalidade de interesse educacional. A grande vantagem da plataforma é que ela se 

baseia na concepção da web 2.0 onde todos os participantes inscritos podem interagir 

e compartilhar informações e serem produtores de conhecimento em tempo real. 

Mas esta plataforma não contempla a consulta e a atualização:dos curilculas 

eletrônicos dos docentes municipais até o presente o momento., 	'El á . 

2.5 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Uma educação de qualidade deve ter como principio fundamental a valorização 

de todos as profissionais que atuam diretamente na área: os professores, - 

coordenadores pedagógicos que exercem atividades de ensino e de aprendizagem e 

os que atuam em atividades necessárias ao funcionamento administrativo nas 

unidades tècnicas da Secretaria Municipal de Educação e nas, unidades,  escolares, 

sejam elas públicas ou privadas. 

Itenchel fierdpre da Miau. 1.5 - 111.1110.0% - tan.a Luz - &edil - 	/tu t E I)2I5 
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Neste sentido, è necessário revisitar o que preconiza o Plano Nacional de 

Educação, quando destaca que a valorização dos trabalhadores em educação, 

especialmente os que atuam na docência, só poderá ser obtida através da formação 

Inicial e continuada, das condições apropriadas de trabalho, de jornada compativel, de 

remuneração condigna, da carreira baseada na titulação e na evolução funcional. 

O quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação conta atualmente com 

632 funcionámos, sendo 283 professores, 280 servidores de apoio e 59 nomeados. Os 

professores são regidos pelo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal, instituldo desde 1996 e reformulado em 2004 (Lei 1.101 de 24 de maio de 

2004). O referido Plano estabelece promoção por qualificação, concessão de licença 

remunerada para qualificação profissional (Stricto Senso), 

Quanto aos demais servidores, não possuem Plano de Carreira, nem lotação 

especifica em alguma Unidade Escolar ou até mesmo na Secretáda de Educação, o 

que sempre oportunizou urna desmotrvação dos mesmos e impossibilitou a criação de 

vinculos e consequentemente, uma relação de pertencimento, unia vez que a cada ano 

eram removidos para outros setores. Tal fato prejudicava amplamente o funcionamento 

das escolas que por sua vez, não conseguiam Tomar' estes profissionais, 

consclenfizando-os de que também eles fazem parte do processo educativo. Contudo, 

desde 2013 a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo 'uma politica de 

valorização destes profissionais, promovendo palestras e cursos de formação, 

inserindo-os nas atividades de planejamento e sobretudo, buscando a manutenção do 

quadro de funcionários de cada Unidade escolar. E, por ser a valorização de pessoas 

um dos pilares desta Secretaria, Instituiu-se em parceria com APLO/SINDICATO, uma 

comissão eleita pelos Servidores para proceder a elaboração do Estatuto dos 

Servidores em Educação e formulação do Plano de Carreira Unificado, o qual encontro-

se em processo de conclusão e devera ser encaminhado, até o final do segundo 

semestre deste ano, para a apreciação do Poder Legislativo. 

O municipio de Santa Luz, até o Inicio deste ano, era regido pelo Regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho, no entanto foi aprovado recentemente a mudança 

para o Regime Estatutário. De modo que todos os trabalhadores encontrarh-se lotados 

em um regime em extinção. A Lei estabelece ainda unia .prerrdgativa.  pra.'queris 

xastraletenottnãomoratatorta+ nrasealczt~tr 
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atuais Funcionário; Celetistas possam migrar pais o atual regime. Os Sindicatos já 

estão fazendo um estudo na perspectiva de levar o conhecimento necessário para que, • 

todos possam decidir com clareza se desejam fazem essa transferência de regime. 

Sabendo que a valorização. qualificação e habilitação do profissional são 

condições para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e 

consequentemente, na qualidade de educação a Secretaria Municipal de Educação 

promoveu em parceria com a Universidade do Estado da Bahia — UNES, através do 

Programa de Formação de Professores em exercício — Plataforma Freire, a formação 

inicial para professores que pertenciam 9 rede e que Unham apenas formação em nivel 

médio na modalidade normal, garantindo a estes a. liberação da 'jornada de 

trabalho(quando necessário), para frequentar o curso, bem como transporte e 

alimentação. E também investiu em programas de formação continuada em diversas 

áreas do conhecimento: Alfabetização e Letramento música, gestão educacional, 

metodologia para o ensino de português e matemática, dentre outros. 

Tabela 48: Número de professores, diretores, vice-diretores, coordenadores e 
fi 

FUNÇÃO FORMAÇAO TITULADA° 
Ensino 
Médio 

Complet 
o 

Superior 
incomplet 
o 

Superior 
Complet 

o 

Especialista 
• e 

Mestrad TOTA 
L 

Diretor 
Efetivo 

— — 01 — — 01 

Diretor cia 05 11 01 — 20 
• I 

Vice-diretor 11., — _I_ 

Coordenado 
r 
Quadro 
Efetivo 

— , 	01 08 01 • 09 

Coordenado 
r 

04 06 12 — 22 

Professor 
Efetivo 

23 .,, 07 111 140 02 283 

Supervisa 
Escolar 

— • 02 — — 
r 1 

ente: SeCremra MunpaI de 
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No que se refere â formação acadêmica dos docentes, percebe-se que a grande 

maioria possui graduação completa. Percebe-se ainda que 49.7%. destes profissionais 

possuem especialização e que 02 (dois) professores já concluiram o curso de 

Mestrado. Este dado, porem, sofrerá alterações em breve, visto que entre os anos de 

2013 e 2015. nove professores solicitaram licença com remuneração para 

prosseguirem os estudos a nivel de Mestrado. Contudo, ainda temos 23 (vinte e três) 

professores que possuem apenas o curso de Magistério. Muitos destes sem 

perspectiva de ingressar na Universidade, em virtude de boa parte já estarem 

aposentados e outros nãobpresentarem Justificativa pelo não Ingresso. 

Analisando a formação dos gestores, nota-se que muitos ainda não possuem 

graduação, entretanto ê fundamental destacar que 81% participaram do Progestão - 

Programa de Capacitação a Distância pari Gestores Escolares, oferecido pelo Consed 

em parceria com o MEC e do Curso de Formação Continuada GEF — Gestão em Foco. 

Conforme o Plano de Carreira vigente, em seu Art.' 6°, parágrafos 3°. os cargos 

de diretores, vice-diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos são de livre 

nomeação e exoneração do executivo municipal. Importante destacar também o que 

estabelece o parágrafo 40  do referido artigo: 

Poderão ser nomeados para os cargos mencionados no parágrafo 
ahterior, professores efetivos do Quadro do Magistério, que 
perceberão gratificações pelo exercício de Função Gratificada 
(FG) efou pessoas não integrantes do Quadro do Magistério 
Público Municipal, que farão jus a remuneração pelo eixercicio de 
Cargo em Comissão (CC), observando os preceitos legais. 
(BAHIA, 2004). 

Vale ressaltar que o novo Plano de Carreira Unificado e o Estatuto do Magistério 

já estão sendo finalizado na perspectiva desses cargos serem ocupados somente por 

Profissionais Efetivos, conforme o que diz a Constituição Federal em seu artigo' 37, 

inciso V e com a formação adequada preconizada na LDB (lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), em seu artigo 64, em consonância com o que está posto no PNE 'em suà 

meta 19. 

O municipio de Santa Luz, não tem um convênio especifico com a Secretaria de 

Saúde para atender a demanda dos Profissionais em Educação, objetivando um 

acompanhamento para manter uma qualidade melhor de vida. 

creemerreescrebe~reen-fremneuceracer 
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Tabela 49: Funções docentes por Etapas e Modalidades da Educação Básica — Rede 
Municipal 
Etapas o modalidades da 	. 
Educação Básica 

Funções Docentes 
C/Lic C/EM C/NM 5/EM Total C/Gr 

Regular—Creche 	, 	 • 19 3 17 

Regular - Pré-Escola 	 - 13 4 17 

Regular - Anos Iniciais do E Fu 	- 80 10 90 

Regular - Anos Finais do 
Ensino Fundamental 

127 9 4  136 

Educação de Jovens e Muitos 
- Anos iniciais do Ensino 
FundamentaVPresencial 

- • - 

Educação de Jovens e Adultos 
-Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/Semipresencial 

., 

Educação de Jovens e Adultos 
—Anos Finais do Ensino 
FundamentaVPresendal i 1' 	is ; 

- 7 

,a Ma 

2 

t. 	i'atiti 
, 	' i 

- 

da tdi 

- 

•...ulo 1 

9 	..•••• 
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Fonte Secretaria Municipal de Educa de Santa Lia. 2015 _ 
, 	dades da; 	 .FLIIIÇÕeS 1.1000lft8an 	 •••••,~~ 

Conforme tabela acima o municiai° de Santa Luz po sul 269 professores 

atuando em efetiva regência de classe, nas etapas/modalidades de Creche, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e EJA. Sendo que catorze (14) professores da rede • 

encontram-se exercendo a função gratificada de ctordenação pedagógica. 

- 	• 	MIO Ld 	 4-2 i 

Tabela 50: Número de professores e coordenadores da rede Municipal. Estadual e 
rem",,,. 
Pra is. do 
MagIstêdo 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Total 

Est. Munic. Partia. Est. Munic. Partic. Est. Munic. Pardo. 

Prof._ - 34 39, 11 .. 235 -, . 	83 	, -69 - .. s-13 484 

Coordi to 5 - ut rr 05 03 , 22 	, 02 	r l 
1 	1 .. 33 

. 	.....• v.......L...,,...‘-~ ri.. Educaria de Sena LIIL 2015. Escota, Esttdais e Insvtulcães 

No que se refere Ér Rede Estadual conta apenas com um-a equipe de 80 (o enta) 

professores, destes 49(quarenta e nove) são efelivos, 11(onze) atuam em regime de 

Prestação de Serviço Temporário PST e 20(vinte) pelo REDA- Regime Especial de 

'Legendas para fundões docentes: Cite- com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; CIEM • com Ensino 
Médio; COM - com NO111151 Mêdi0; S/EM - sem Ensine Médio.  

Ma• ~mana]. 0~3~.• assa 	 -• a 	a 14 AN.! 051.3115-212) 
ZEritlein^~1~GISCPat• ralsai~aola 

ga ore e' o 	e coo.; • -0-, a Ca Rad% Municio/4: CMaCUM .8 
1.- 
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Direito Administrativo. Na rede estadual de ensino não há coordenador Oedagogioo 

atuante. O planejamento pedagógico é realizado com a mediação dos próprios 

diretores e professores que se subdividem por área de conhecimento. 

A Rede Privada abarca todos os nivels, desde a educação Infantil atê o Ensino 

Médio nos quais estão envolvidos 135(cento e trinta e cinco) professores e 8(seis) 

coordenadores pedagógicos. 

Tabela 51: Profissionais em educação, por nivel de escolaridade na Rede Municipal 
m 2014 

Cargos N° Nivel da Escolaridade 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Ensino 
Médio 

Completo- 

Outros 

Merendeira 64 02 07 42 13 

Vigilante 08 02 03 

Serviços Gerais 75 11 12 36 16 

Secretario 
Escolar 

13 0 O 01 12 

Porteiro 	' 02 O 0 - 	01 

Outros 67 11 	- 
4........• Ces.-.•-•~;e• Rillen;e4nel An Ceimeo•a..an 'MS 

Observando o nivel de escolaridade dos não docentes, percebemos que 47% 

completaram o Ensino Médio, 10% conclulram apenas o Fundamental, 11% pararam 

os estudos antes de conclulrem o Ensino Fundamental e dentre os 32% restantes, 

encontra-se as mais,  variadas realidades que abrangem desde analfabetos até 

portadores de diplomas de nivel superior. • 4? 

Como o Plano de Carreira reformulado prevê a inclusão e valorização destes 

profissionais: secretário escolar, agente administrativo, merendeira, porteiro, auxiliar de 

ensino -faz-se necessário incentivá-los a retomarem os estudos, visto que a formação 

institulda e reconhecida pelo MEC/SEB ,., para progressão 'na • carreira -.- 

PROFUNCIONAR10/ exige formação em nivel médio. 	--• ..- • ' 7- 
• 
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Tabela 52: Protisslonab em educação, por situação funcional na Rede Myniciaal em 
1 

Cargos N° Situação Funcional Tempo 
exercici 

o nO 
cargo 

Tola 
I 

Servido 
r 

Público 

Concurso(' 
o CLT 

Contrato 
Temporal) 

o 

Terceirizad 
o 

Outr 
o 

Merendeir 
a 

64 59 , 05 5/1 

Vigilante 08 98 0 S/I 

Serviços 
Gerais 

75 • 73 02 • 5/1 

Secretário 
Escolar 

13 13 5/1 

Porteiro 02 01 01 Sã 

Outros 67 58 04 05 

Fonte: Secretaria mynIcipa cie Educaoo, 2015. 

Analisando a situação funcional do servidores pademos constatar que mais de 
.1,4%4 	ha 4 \ 	 •-• can 

90% dos servidores são efetNos. O municiai° realizou em 2013 um Processo Seletivo 

Simplificado, para contratação temporária de alguns servidores e recentemente fez 

convênio com IEL/SESI (Instituto Euvaldo Lodi), para contrafação de estagiários. 

Ademais, o municiai° de Santa Luz já esta se preparando para abrir-concurso publico 

ainda este ano para suprir as vagas existentes-sobretudo no que diz' respeito aos 'não 

docentes. 

•••••F~ 

O municiai° de Santa Luz conta com 200(duzentos) funcionários não docentes

efetivos para assumir diversas funções, visto que na realização do concurso público 

municipal não foi especificamente para a área de Educação. Porem estes profissionais 

por terem um perlodo expressivo na Secretaria de Educação, serão reconhecidos no • 

Plano de Carreira corno funcionários da Educação. Vale ressaltar que alguns cargos 

foram extintos e esses profissionais foram remanejados para áreas afins. A' exemplo do 

cargo de Telefonista cujos •funcionádos atuam atualmente como', Auxiliares 
• . 	41,13 um f' 5.1,-. g  a seletivo 

Administrativos nas escolas do municiai°. 

A Secretaria de Educação oferece treinamentos para o pessoal técnico e 

administrativo, durante a Jornada Pedagógica, formação continuada em parceria como 

SESI/SENAC, e em cursos oferecidos pelo FNDE, a exemplo do Rrograma,Formação 

pela Escola dentre outros. 
ramal tededre da mamada. 1G 41.110,), lat.t• 1.41t BALIR Tal/fax.: 175,31{)-2121 

ompskstsWooNiCtaziNC~-ceseolaNcluonta „ 	ea-.8ornate---eir- 
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Os Funcionários não docentes oficialmente não foram avaliados. Quanto aos 

direitos preconizados na CLT soo garantidos. Vale salientar com a aproveçaío do Plano 

Unificado ê que os funcionários terão outras vantagens que estão sendo contempladas 

em Lei Especifica. 

Na maioria das vezes a relação entre os funcionários da escola tem uma boa 

convivência, no entanto existe uma falta de autonomia dos Dirigentes Escolares para 

que possam dialogar e tomar as decisões cabíveis no ambiente escolar. Vale ressaltar 

também que existem funcionários que precisam cumprir de fato com o seu papel ---,—

enquanto Educadores do processo aprendizagem. 

O pessoal que trabalha nas Instituições Escolares participa das decisões através 

do Conselho Escolar, onde ha todas as representações da Comunidade Escolar. Em 

alguns momentos os., funcionários se prontificam a participar das atividades das 

escolas, no entanto no momento da execução muitos se omitem em colaborar, ou seja, 

pouco se envolve com as questões inerentes a Instituição. 
• l‘ 	 f 

Tabela 53: Número de professores, coordenadores, diretores, vice-diretores e 
supervisores da reae municipal ae ensino por carga norana e xempo oe serviço 

Função 
, 	. 	• 	o 

Carga Horada TEMPO DE SERVIÇO NA REDE  

20 
43,  
Horas 

40 
....• 	?s 	-, 
horas 

Até 
os 
510 

6 é 
:-... 	Z 

11 à 

15 

16à 

20 
u1nb.an'zucdo2s 

20à 

25 4 	V 

Mais 

-1 n 

TOTAL 
resso.et 

, ivéni,l,  

Diretor 20 20 20 

Vice-diretor 16 16 16 

Diretor Efetivo 01 01 01 

Coord. Efetivo 09 02 01 03 03 09 

Coordenador 07 - 15 	- 22 

Prof. Efetivo 84 199 27 130 62 44 20 283 	• 

Supervisor 

Escolar 

01 01 02 

• —• 	".--,- 	- erhei" "1 ç  f.-•Ita 	i 

va Mar 	 . 	- SOM' Liz • .'ci. - Tddflka.• lismis- lar--  • '. 

rokládin~.42~" ne~~21  da kt 
hora • 	bot.-  -2 :1:., 	2u 	2fi 

~amen 
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Como se pode observar na tabela acima, cerca de 70% dos professores da 

Rede Municipal possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais e já estiro a cerca 

de dez (10) anos. 	 • 

Para acontecer de fato er valorização dos Profissionais em educação 0 de suma 

Importância que o municlpio viabilize as seguintes questões: 

• Melhorias. de...condições e infraestrutura:•Ser assegurado .pelo poder 

público; .rneltioria no ambito material, administrativo e fisico das escoHas, • 

bem cámo, garantir instalações escolares que atenda os padrões minimes.  • 	• 
• , . 

• de qualidades; com ambientes tecnológicos educacionais e recursoé„....._=, 

pedagógicos adequados as atividades de ensino, lazer, recreação, 
. • 

culturale outros. Visando tornar possível um bom funcionamento de 

qualquer nivel e modalidade de ensino, bem como atender todos os 

profissionais com o plano de carteira vindouro do município oportuntiando 
-• 

:• 	
o direito o qual ,permitirá acessojde, jarticulaçãá jcomputras nstândas jdo 

• , poder público viabilizando o cumprimento do que o mesmo estabelece. • 
`. 	• 	• 

• • Valorização dos profissionais: Nas poéticas . públicas a valorização dos 

j  profissionais de educação deverá ter destaque, através de condições 

dignas de trabalho e remuneração para professores e os riflo docentes, 
• Artidr. 	c•-r-M 	• e .nlis —trotare' Ser .4 rárrured ti J o 	. soder 

;que deverá ser feito conforme estabelecido por lei, garantindo também a . 
• c ide*. m áthrifir.ne  m.b"1,- material. aAininistiativa e lisito sias escolas: • 

	

"esses profissionais transportes adequados e em plena condição de uso, 	. 
tárná carnn narantr ir • s titiSas' asco:yes má atenda Os oaltees minaras 
para estabelecer de maneira segura o deslocamento dos docentes e não • 
-r Irt1.02dP5 tom -niantes ts-noti'idians PrilltarfratlINJ" ,CetiMeic 

docentes da sede aos seus respectivos locais de trabalho e vice versa. O 

que venha a estabelecer os sistemas de ensino que promova a 

• velorizição dos profissionais da educação, assegurando-lhes Inclusive 

nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público 

ingresso.exclusivaniente par concurso público de provas e títulos. 

	

Oirtsa.o qii‘l.p,ii. 	.__•,,D ii "19 crulaçAio rminjoutraj, incttinciati,do 

• Berteestar. dos profissiondis de,educaçbm Estrérelecej  r executaráçõee 	• 

especificamente voltadas para promoção, prevenção, Menção e 

atendimento 	saúde e Integridade física. mental e emocional dos 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

	

. 	. 	 .• • r 

rte""••ea. -2. - te.'eme-"tr":2.E"...!,:a:t2,•.:jhrtt:r 	 ,„  ern 

' ata as ',6hss,o-rms tv.-4aançs....d4rne'd 	nin aege.co"  rdirtO de-Yleit; 
I 	•.-r4 	.; .•:, 11"."7"- 	! 	• " 	"•"' :"ii• 	‘• 	'" 	".5, -' """ .•• nor"i 
; pra acta-Saio:et 	 30144.0 (10:90GIMB(00 CipldrAntep fio 
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educacional. Efetivando, com áreas de saúde, ação social e cidadania, 

rede de apoio ao sistema municipal de ensino . para atender os 

profissionais de educação, com a garantia de atendimento através da 

criação,de programas especificas com ênfase nas doenças ocupacionais 

da categoria. 

O municipb necessita ainda promover um reordenamento da rede, objetivando 

assegurar o disposto na lei 11.738 de 16 de julho de 20013 e no parecer CNE/CE13 

n°18/2012 que estabelece a ampliação da jornada técnica que certamente .beneficiará 

todos os profissionais de educação, sobretudo aqueles que se deslocam da sede para 

o campo, que muitas das vezes ultrapassam 10 horas afastados do convivia familiar. 

Em se tratando do plano de carreira em discussão já está posto urna gratificação de 

incentNo para estes profissionais. 

. 	v O 

2.5 	GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO.. 	pap At“ Iláti OS 

Embora a pegão democrática da educação figure como norma jurldica desde a 

Constituição Federal de 1988, para ser posta em prática necessitava de uma lei que a 

regulamentasse e que somente velo surgir oito anos depois, com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases ta Educação Nacional - Lei 9.394/96 (LDBEN) Esse modelo de 

gestão na educação além de ser a garantia de um planejamento que assegureações 

efetivas na administração educacional é o aperfeiçoamento democrático da politica 

educacional É por meio dela que os diversos setores da sociedade em ação oslethra 

traçam metas para a melhoria da educação, objetivando proporcionar ensino com 

qualidade e responsabilidade social Assim justificado: 

A gestão democrática da educação formal está associada ao 
estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e 
organização de ações que desencadeiem a participação social: na 

P formulação de .pollticas educacionais • no planejamento; .na 	„ 
tomada de dedsões; na definição do uso de recursos e 

. necessidades de investimento; na execução das deliberações 
.coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da politica 
educacional. Também a democratização do acesso e estratégias 
que garantam a permanência na escola, tendo como horizonte a 
universalização do ensino para toda a população, bem como o 

P.a rant 	 '-11.110-000- Sent.! Saz - MON! -.7•1/tax.• 
enaKedvinede~~ 	  
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debate sobre a qualidade social dessa educação universalizada, 
são questões que estão relacionadas a ss , debate. .Essed 
processos devem garantir e mobilizar a presença dos diferentes 
atores envoNidos, que participam no nivel dos Sistemas de 
Ensino e no nivel da escola. (MEDEIROS, 2003) 

Contudo, mais do que urna regulamentação, o Principio da Gestão Democrática, 

necessita, ainda hoje, de profissionais que o queiram efetivamente por em prática, o 

que somente será possivel quando esteso compreenderem como o fortalecimento dó. 
I 	• 

trabalho coletivo e -como tal fortalecimento pode resultar em um ensino de qualidade. • 
. 	• 	1: ;406, 	_ - 	• • ' 	- É por meio desse modelo de gestão que os gestores contemplam os anseios da -- 

comunidade escolar e dá sentido ao seu processo educacional buscando além de 

garantir aos cidadãoSrid,be_.ftotmi,inab,  efetiva,i.aigr,lor  que está assegurada na Constituição 

Federal que o desenvolvimento pleno para o exercicio da cidadania, assim como, 

para que cada ser seja capaz de viver e conviver no meio ao qual está inserido, pois, a 

	

d. 	.ri du_a. ao mit,. c. linda 
qualidade de educação é uma das mais importantes vás para a construção. do uma 

sociedade estruturadardemocrática e parlicipativa.mobrizar 1,1 presença dos di'orentes 
- 	r 	n:-:1 PO MOO: do-  S..trnas de 

O municiai° de Santaluz, conforme reza a. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional -,.LC)13, em seu artigo B°. possui Sistema Municipal de Ensino, 

insfituldo desde 2004,,com a promulgação da Lei. Municipal., N.° 1.113 de 08 de 
by,J, 	 ka3lisal elotiv..•il -HM por uhll plit“.a, a 

dezembro de 2004. Otplano Municipsride Educação - Lei 1.114 tda inesmaslatdj Por 
1.? 	 tre l“. 	-.0 L•aii.j..uericzns II €41•1•-• 0.4Y.Ia•14Mita Co 

este.periodo o municIpio.j9 passeia o Fundohriunicipal de:Educação regulamentado • • 
•••• lir 	.L-110 ¡AUL' 11--“..4-11 U*11 Uill 	stILUUtifle• • 

pela Lei Municipal N°844. de 18 de dezembro de 1998. 	
• I 

Em 2007, lalCi011-S0 o processo de nucleação das escolas do campo, com o 

objetivo de reduzir as classes multissedadas, conforme Portaria n° 002/2007, ocorreu 

ainda a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução CME N°. 

002/2008) e a reformulação do Sistema Municipal de Avaliação, com a participação de 

rep•  
resentantes dos seguimentos. 	•. • -•• • • • _ 	•J • 	- () 

, 	 'C'ÉU fri{.16Kerill;t•V't; FPI"
•  

.ca,Psitg).dtMe 

, 	• Atualmente •ar Rededháisipal: detEnsinw conta com :42(quarenta e duas) 

unidades escolares, sendo 35 (trinta e cinco locarmadas na zona rural e 07(sete) na 

zona urbana. 
• 

I... • 	 fl4,?ar. 

	

- 	. - - 
et! 	sisas, o 

Lei tif,mic21 N‘ 244, cela 

..!1 t"mmara:44," 	Cfs. da 
• .4  A 

eadeey-alo'- umas ;az ‘. bebia— ..:/fax.ilri5112157m3 /IN kl'f 
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uadro 03: Unidades Escolares 
CÓDIGO DA 

ESCOLA 
NOME DA ESCOLA 

- 
LOCALIZAÇÃO 

29144132 CENTRO 	EDUCACIONAL NILTON 	OLIVEIRA 
SANTOS 

URBANA 

29455960 CRECHE MUNICIPAL DR OTTO ALENCAR URBANA 
29417937 CRECHE PINGO DE GENTE URBANA 
29144337 ESCOLA HIDERICO PINHEIRO URBANA 
29144787 ESCOLA MUNICIPAL DULCELITA BANIA DE 

ARAUJO 
URBANA 

29144914 ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE 	. URBANA 
29144418 ESCOLA MUNICIPAL MORRO DOS LOPES URBANA ' 
29144124 CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBURCIO 

DOS REIS 
RURAL 

29417961 	• CRECHE ARCO IRIS 	•• 	 • - RURAL 
29345877 ESCOLA COMUNITARIA NOVA GERACAO RURAL 
29145139 ESCOLA DE 1° GRAU SISALANDIA RURAL 
29144795 ESCOLA MUNICIPAL DEZ DE JULHO - - — -- RURAL 
29144159 ESCOLA MUNICIPAL ACUDE TAPERA RURAL 
29372704- •• 

:i 	J 	J:Jit  
ESCOLA 	MUNICIPAL 	AGROVILA 	VARGEM e• 	 . RURAL. _.• ee„ 
FUNDA 	"iil 	ti.JA CUL... -1+ LLIUALIZACAO: 

29144175 - ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE BALDOINO - - RURAL 
29144191 ESCOLA MUNICIPAL ANJOS RURAL 
29144833 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSELHEIRO RURAL 
29896762 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NOLASCO DA RURAL 

SILVA 
29144213 ESCOLA MUNICIPAL ARAPUA RURAL 
29144221 ESCOLA MUNICIPAL ARACLUA RURAL 
29144230 ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA 	— RURAL 
29330955 ESCOLA! MUNICIPAL 	DEPUTADO , MANOEL RURAL  

U2aLttiolA 	. 	. NOVAES V`UN 	‘Ciell--.. Lio: ,  ,OPe ..j 

29144523 ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II 	•—•—•-- RURAL 
29144973 ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIS DOS SANTOS RURAL 

29393540 ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO FRANCISCO 
XAVIER 	 .. 

RURAL 

29144531 ESCOLA MUNICIPAL MARIA OUITERIA RURAL 
29144981 ESCOLA MUN CIPAL PEDRO ALVARES CABRAL RURAL 
29426138 	r  
.. 	•V•12.4 	! 

ESCOLA • MUNICIPAL•i•PEDRO i JUVELINO DA 
SILVA Joe 	i•-•JN, . 	lu. 	Pti“.MI-Aolf.-". 	VP3-03tAl 

RURAL  
tC.U15.a.. 	' 	• 	_ 

29345820 ESCOLA MUNICIPAL RIO VERDE RURAL 
29144590 ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA -• --• •-• I RURAL 
29144604 ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA RURAL 
29145023 ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA RURAL 
29144752 ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA RURAL 
29144701 ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO RURAL 
29144477 ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE RURAL 

1•111~pn 

Dealafe,`" toes."• I, - 11.11,-erp rant. 	- 	" • .. 13 s " .2 In 
, . _ 

21.420' a5 	 • 	I. 	 s 41/411L1U. 
1AF-3 

•>. 	 " • wi,/n; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
- •-•," 	CNPJ N. 13.221.459/0001-74 

1O! 

29144847 ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE RURAL 
29145066 ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM RURAL 
29144680 ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA RURAL 
29144609 ESCOLA MUNICIPAL SENHORINHA ABREU RURAL 
29144655 ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO RURAL 
29144760 PREDIO ESCOLAR ADEMAR LIMA RURAL 
29145163 PREDIO ESCOLAR JOSE 151010 SANTIAGO - RURAL 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

Destas Escolas, 25 (vinte e cinco) possuem Unidade Executora Própria e 

administram os recursos repassados pelo FNDE — Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação através dos Programas: Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE 

Básico. Programa Dinheiro Direto na Escola-PODE Campo. Mais Educação, Atleta na 

- Escola. Acessibilidade, Mais Cultura, Escol;Aberta44144 

  

eeeeee..-~ede. 
Gráfico 17: Número de Escolas Atendidas 2014 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 20 5. 

Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Santa Luz diante da Meta 19 

do PNE (Assegurar condições, no prazo de dois anos, para efetivação da gestão . 

democrática da educação, no âmbito das escolas públicas e sistemas de ensino, 

prevendo recursos e aílioio técnico da União para tanto). „. 
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thos Escol 
Percentual de escolas com Conselho de Escola 100 

Percentual de escolas com Associação de Pais e Mestres 0 

Percentual de escolas com Fórum Educacional O 

Percentual de escolas com Grêmio Estudantil (ensino fundamental) O 

Percentual de escolas com Projeto Político Pedagógico 100 

O sistema possui Fórum Permanente de Educação Não 

O sistema possui legislação especifica sobre Gestão Demográfica Não 

Possui conselhos (CME, e CAE e do FUNDEB) Sim 

Formação oferecida aos conselheiros (CAE, FUNDEB, COMERC) em 2019 01 

Percentual de diretores escolhidos pela comunidade escolar ,itt : I" t_ugt  O 

Percentual da participação da comunidade escolar e pais na participação da 
proposta pedagógica. 

80 

Percentual de escolas com gestão democrática 100 

~nenen 

Fonte: Secretaria Municipal Ce taucaçao ZU1 
Pega -••ril 	 rPm 	 . 	.711.•• 	 • 

Observando o quadro acima, percebe-se que 100% das escolas do municiai° 
On rnrn . 	ç. 	-n 	..sn 	01- 4-1191S 	r/11 :1111.•C 	- 

possuem Conselho Escolar, contudo é necessário assegurar Formação Continuada 

para os' conselheiros, objetivando que de fato tenham conhecimento do rea pape 

dentro da Instituição de Ensino. A Secretaria Municipal de Educação já iniciou a 

Formação pela Esco.  ja, criado pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), 

entretanto, uma das barreiras encontradas na execução do Programa, é falta de 

interesse dos conselheiros em participar das formações. 
t  

- _A participação da sociedade na gestão da educação municipal. ocorre através - 
dos Conselhos e dos Canais de Escuta; realizados pelas Unidades Escolares 'o pela 

Secretaria Municipal de Educação, os Conselhos Municipais estão em funcionamento. 

Em se tratando de Conselho Municipal de Educação (instituido pela Lá Municipal n' 

820 de 25 de agosto de 1995) e do Conselho do FUNDES (Lei Municipal n 1.238 de 

23 de abril de 2007), as reuniões acontecem mensalmente, conforme reza o regimento 
N. -4c_- .6.a. 	̀no,.  1.21. gatre•• jr 	• -1.0.1n.--• 

dos mesmos, Ou.  anto 'ao-  Conselhe da Merendá 'Escolar as 'reuniões 'acontedern 
. 	na". .15 	- 	os, ...Ir.! .1;1• 	. 	..nne 

esporadicamente, o que deixa , claro a • necessidade do conselho dentro de sua 

autonomia,' definir nirm rc"ronotH-  ra"rim-a 	';uniiies'ACJishatZrétrelecoTa"s 	rmAnirdidiO":"~"n" 

~aro da 	If - .1.110-en - asma. Luz - Bem* - 	int 
mini:esnlar:21~~la -mrsiathitiniara.ra 

AA •••••• •-•• . 	 -asneie nu eu ii-crulei 	met 	arnia44 
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proporcionando um canal de escuta ODM os envolvidos no processo educacional, 

viabilizando o processa de participação na gestão democrática. 

Quanto a formação dos Conselhos Municipais, existem 4(quatro) membros do 

Conselho Municipal que estão sendo formados pelo PROCONSELHO (Programa de 

Formação de Conselheiros), via UFBA (Universidade Federal da Bahia). Alguns 

membros também Já participaram da Formação pela Escola. 

. No que diz respeito á escolha de gestores escolares, em todo o municiai°, o 

processo ainda ocorre através de nomeações. Em apenas uma das Escolas Estaduais, 

o Colégio Estadual Jose Leitão, a escolha ê feita através de eleições diretas, desde 

2009. No que tange a Rede Municipal de Ensino, o novo Plano de Carreira Unifica-do e 

Estatuto do Magistério que estão em processo de reformulação, contemplarão um 

prazo para que o 'municiai° se organize para realizar a escolha dos dirigentes 

escolares utilizando instrumentos que assegurem de fato a gestão democrática e 

participativa. Embora:já esteja posto no Plano de Carreira o prazo para que o 

município adote essa forma de Escolha dos Dirigentes Escolares. 
fir 	.. •x.jír 4(qua. et 	:maus da 

Segundo o quadro acima se vê que o município ainda não tem Associação de 

Pais e Mestres, não dispõe de Fórum Educacional, Fórum Permanente de Educação; 

nem Grêmio Estudantil nas Escolas Municipais. 

Todas as escolas municipais possuem Projeto . Polido° Pedagógico, . no 

entanto, alguns precisam de atualização para adequar-se às mudanças ocorridas na 

Educação no que same a Legislação vigente. Quanto a proposta. pedagógica precisa 
- 

sempre está avaliando para implementar com as mudanças que ocorrem v•-v—~,  

constantemente na.  Educação, isso tudo com a participação efetiva dos pais de alunos, 

professores, funcionários e gestores que fazem parte da Comunidade Escolar. 

Segundo informações dos gestores municipais 80% dos pais participam na 

elaboração da Proposta Pedagógica. Porem acreditam que essa participação é de 

forma superficial, pois na . maioria das vezes os pais • não obtém do conhecimento 

suficiente para uma participação efetiva no processo de discussão do curriculo ase 

discorrido durante o ano letivo. 

Rua xareenal [modere Õ. Te era, 
. 	Eihnia~reerlektISSMit,  "~aWkikenii +;:'" S7142:9•10212  

'21 	
4 ?•;0, tV 

• 

PirW01 0`‘ 	 - frit 	
• 'tiLldant  OCOMet  na 

nrrino-la oninnba.^,a or cri 
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Analisando a estrutura fisica das escolas, é necessário viabilizar as passáreis.  

pendências que apresentam em algumas instituições educacionais. como por exemplo, 

escolas que já dispõem de salas de informática, mas não estão funcionando, 
1 

• adequações: para estabelecer condições de 'acessibilidade, disponibifizar para as 

escolas acervos pára os profissionais e ' eitudantee fazerem pesquisas no espaço 

escolar, estfruturar cantinas com padrões mlnimos exigidos pelos Órgãos;  .competentes 

pois essa carência dificulta o avanço para um desempenho melhor. 

A forma mais praticada hoje no municipio que permite a participação da 

sociedade na gestão das Instituições de ensino e o Conselho Escolar. Não há 'um 

incentivo para se manter grêmios estudantis ativos e participativos numa perspeeWa 
- .. • 

. de democratização das escolas.-A escolha.de.gestores.aind; perpassa por processo -  - •' - 	 . 

de nomeação embora esteja-assegurado-para es.próximosenoseeleições.direttis.para 

os referidos cargos. 
eu as pustS‘ei:. 

2.Z RECU.RSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO DO,MUNICIPIOA funsionandO. 

EduCirCiP dotcosttWdade,dspotjtLt#rFara. -ag 

ei;:ze.. az:sevas...paru os,  picifssr.sinfs.'S-  'S;s1Cfsritet.fãi4rets Ressuiság 'Ao ebpaço 
Para melhor aprofundamento no conhecimento sobre o:Financiamento •da'  

• 1 11.  • u.a. 4:LI Lanas codi 	fies manou., ezzaidoP.Pelea Orride3  conilsetentes' 

	

Educação em nosso pais; precisa-se haver um estudo constante sobre o que a 	""--- 

legislação reza sobre o mesmo. A Constituição Federal e a LDB preconizam que: 

A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados. o Distrito Federal e os Municlpios vinte e cinco por 
cento, no mlnimo, de receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências na manutenção e 

or' 	j7”:3  FBesenVálvimento deensino)(CF rArt;'212 e LEMES-Ai-0 6 9)r Pre--"sso 

Objetivou-de tgarariti.d•uma basellegalihorestatutolCiFéducd06fEraiiieliiii ¡Ra 

obrigar as unidades da federação a destinarem recursos financeiros diretamente As 

suas escolas. A esse respeito ha algumas siglas, a saber. 
• 

FUNDEF: Fundo;  .de, Manutenção e;DesenvoMmentoide; Ensino ,Fundamental e 

• de Valorização do Magistério (extinto em 19.98);; 	 p'..f•i • cc.ázcii...? 41'114 
I 	• 	PURDEB:.Furido de 'Manutenção E DesenvoMmentode•EdUcaçae Básica .de 

•vr., 	:sio.•:rÁíütd tit“:1•C'  I • ;In CAR.Y=112110 sacra 	ist nora incniplia 
Valorização dos Profissionais da Educação:- 	tn. .; 

wermal ~ara Tlaaa. '‘ SUO Da la-ta 	- NEM - 	inaka-2L21 
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• MDE: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 

SE Salário Educação; 

• FNDE: Fundo.Naclonal de DesenvoMmento da Educação; 

• PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

• PNLD: Programa Nacional de Livros Didáticos; 

• PNLEM: Programa Nacional de Livro Didático Para o Ensino Médio; f 

• PNLA: Programa Nacional do livro didático para alfabetização e de Jovens e 

Adultos; 

• ;• • PNBE: ProgrirMafNacional 	etc,"  XlatEs`Ctifa:f SANT!). LUZ 
Programa Naclonalde Apolo-aolfransporte Escolar-- 

• PDDE: Programa,Dinheiro,Direto na.Escola; 	 • 	• 

• PDE: Programa de DesenvoMmento da Educação. 

A gestitio finéMceira, seja na área educacional ou não, deve seguir alguns 

pdrcipios para obter êxito, são eles: 

• Definição de-prioridades; 
rir 1 f.confin- Nrc.r. ir. • :mar Diddt cof.f 
• Cálculo correto dos gastos; 

of.  Elabo;Mpodo orlçareento gdral;° Cf 	"dra eirffnó  

• Prestação de contas transparente;:; t t• ff • - 	,e de 

• Comprovação de gastos. 

• É.Imprescindlvel arparticipaçãotdosisujeitoCzresponsaveis pela 'aplicação dos 

frecumos tinanceiros•para- que ocorram melhores esclarecimentos; de forma que os 

elaboradores do PME possam apropriar-se dessas • informações. Para tanto de tez 
F.. 	nr; 	ro‘c. rv 

nece• ssário Fi participação de membros dás setores da tesourada para que ppssamod~-•—•. 

discutir e analisar to dados dfsponibilizados. 

O Financiamento da Educação em nosso paN e feito em regime de colaboração 

em que os entes federados têm a sua parcela de responsabilidade. Assim distdbuidos 

os impostos, segundo...a Constituição Federal de 1988. 

c'erraciffrrezmderrereArecte feformsomla 
	tu G 

- 
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A UNIÃO ficará responsável em repassar os seguinteimpostos: IR, IPI (formam 

o FPE e FPM), I0F, IEC, IMP ITR. 
•: 

No que tange aos ESTADOS as suas obrigações serão com o ICMS, IPVA; 

ITCMD, IR (retido na fonte). 	- 

Os Municípios transferirão para a Educação os seguintes Impostos: IPTU, ISS, 

ITBI, IR (retido na fonte) e ICMS. 

Todo esse estudo fez-se necessário para que pudéssemos compreender a Meta 
' ,20.que diz o seguinte: ampliar o investimento público em educação pública de formálá 

atingir; no mínimo; o patamár de 7% (sete pcir Cento) do Produto Interno Bário - PIB sièi 

Pais no 5r(q• dirit6)iribTirPeAg-L;iiresia1.er.n7rinlficiMiWoretritralerite-a;  10% (dei 

por cento) do PIB ao final do decênio. 

A partirdesta compreensão faz-se necessário uma analise criteriosa dos dados 

postos nas tabelas a seguir: 

	

‘1. D' tanin tad ESTA 	'r u— cib•mcc5-n. surto com 
Tabela 64: -Outras receitas com o setor educacional do municlpio 
administradás pelamfefeitti a (2010/2013 

Ano • ' escolar ' 
Alimentação, 

cor.drr Mala 

"484371,5r 

. 682.574.46., 
833.0832 

3.238.289 61 
Fonte: Secretária Municipal da Educação/ Secretaria da Administração/ Prefeitura 

Municipal. 2014 

Segundo a Lei rri 11.947/2009 publicada pelo FNDE (Fundo de 

Desenvolvimento da -Educação) em seu Art. 14 diz que: do total dos recursos 

' linanceiros,repássados, Pelo FNDE, nd 'âmbito :do !PNAE,cnor mínimo 30%3(trintatbdi 

Cento) deverão serrutihzadosnna aquisição de gêneros alimentIclos ,diretamente-da 
Ul.“: 

agricultura familiar,e do empreendedor •familiar rural ou, decsuas organizações. 

nua! 	 - 11.11 -000 • &Late tez - BaNt• - Tgolifse.1, 17513245•21S3 

.  , 
2010 — 

2011r no r. 
2012 
2013 
2014 

' 453:240,00' ' 
1444120;001T 

655.708,00 
730.476,00 

560.664 00' 
0750.069,78- 

Transporte 
Escolar 

404.659.52 
691.249,65 

611.95151' 

436.469,44 

Convênios 
' (ónibus fr 
Proinfâncla) 

cru, qup pu 

.1.137 858,93 

1.975.080,01 

341'946,00' 
739733,51Ic 

565537,51 

Outras 
• r receitas 7.  
Manutenção 
da creche e 

là'do Brasil m 
Alfabetizado 

1-7711702,95 rn 

128.074,08 

o ICLIS. IPVA, 
de Santa Luz, 

Total 
"ti u, 156, 

1891.909 061 
2.705.626240 

.2.817.586 83_ 
2.745.583 49 

, 	/O

. 	
r 2 	1: 

Aliabotlindo; 

"mu!5i15ïi t&@O 	8.A 771.61-  t 1.8tis0M1 
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pdodzando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indigenas e comunidades quilombolas. 

Mesmo com o Indico a cada ano de diminuição de alunos, percebe-se na tabela 

acima no Item que fala sobre a Merenda Escolar, um aumento significativo nos 

Recursos Financeiros, exceto, no ano de 2011, que houve uma queda de R$ 9120,00, 

devido a uma parcela da Merenda que não foi debitado na conta do municlpio,' 

Segundo informações da Equipe da Secretaria Municipal de Educação, o motivo do 

não. recebimento foi por conta de uma pequena penalidade sofrida pelo municiai° 

referente ao atraso na prestação de contas a ser feita pelo Conselho da Alimentação 

Escolar. No.ano de 2014 o aumento do valor foi por conta dos alunos do Programa 
eaj, J • •.I.... anixo ••••L••• JI -41 	'•• 

Mais Educação. 

'Sobre a tabela referente ao transporte escolar percebe-se que oscriloir bastante: 

Isso por conta das parcelas enviadas pelo Governo Federal no que diz respeito ao 

PNATE (Programa Nacional do Transporte Escolar). Em relação ao Convênio para 

adquirir para o municiai° Onibus escolares, Santa Luz já conseguiu 11(onze) Ônibus e 
•-•11 

100 (cem) bicicletas, o que muito colaborá para o conforto e segurança dos nossos 
`e.i 	(,_ 	 C.. 	 1 ,!11•11.0 5 r....-•.NO N34 

alunos. 
"a 	' e/ 'X' rr.) nØ 	' . ' 	f• .1i5 	ql ..O1 Cgr R$ .t 130,00, 

Sobre o convênio com o PROINFANCIA o municiai° de Santa Luz ja adquiriu 2_. 	 

(duas) creches, para atender aos alunos na faixa etária de O a 3 anos de idade. A 

Creche Otto Alencar já em funcionamento e outra em construção, com previsão de 

término, no segundo semestre de 2015. O repasse do programa em 2014 chegou ao 

montante de RS 402.171,75. • é 
4.• 

Existem ainda no municiai°, g (nove) Creches que são mentidas com recursos 

próprios. Três destas na Sede do munIciplo e as outras localizadas nos POVOZIOOS de 

Serra Branca, Lagoa das Cabras, Várzea da Pedra, Sisalândia, Miranda e no Distrito 

Pereira. 

• Outro. Programa que existe no municiai& em :convênio com o FNDE é o 

Programa. Brasil,  alfabetizedo. Por meio "deste,,  o municipio de-GantalLuz; recebe 

recursos financeiros no ano de adesão, para investir na alfabetização de jovens a 

adultos que não tiveram acesso à educação.ão tempo correto. preferido recurso a 

11•ZellIal ~IV d.e 	pe. 	 [Lar • TOM& - Telt ale.% 05132‘5-2123 
' alineineigarn23a11~•LICÉ~C~ 
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f  • 4.  jANI W 	 . ARA.MUNICIPAL DE SANTA LUZ .•. 
-.. 	1 

investido na compra de Merenda Escolar, material didático para os alunos, bem como 
I 

kit pedagógico para os Professores, . . 	 . 

- ••• ••••Vale IresSalter,oue os Aluno4-64 EsOolas••Estadual4, _também-  utilizará.  'O 

transporte &sedar do' mudicIpio para se locomover. a Estado fornece urna • pequkrià . 	• 
$ 	. _ 	.... 	_ _ 	' 	 . - 	. • 	-• 	$. 	... 	.• _ ...—_-_,. 

contrapartida para ajudar nesta locomoção, o que e um valor inisúrio comparando com 

o numero de aluno que são beneficiados pelo município, que totaliza 683(quinhentos e 

sesáenta e três) alunbs. Esse valor totalizou em 20140 montante de R$ 501.33E60. 

k • 
••() Censo Escolar, que â um levantamento de dados estatlsfico-educacionais de 

• . 	•• . - 	Of # • 	,•ái I 1+‘ 	n 	 Ne-n-4,  • n 	. 
âmbito nacional- reallzado.todos'os ano a etcoordenado.pelo Inep.,Este.conso ê feito 

• Re- 	4.••• 	.C4)447.1 	 • 
com a colaboração das, secretarias estidbais e municipais de educação com a 

participação de todas as escolas públicas e privadas do pais, percebe-seque no 

municlpio de Senta•Luz'houvetum declinio•na.matrIcula:da.rede municipal: Portanto; 

fezvsekqeqessariorpesquisauo inúmero de alunos do município referente aos-anos ; 
• • 	• 

acima  ea2Citesfiaa.a.-Sar3f95fr.,"fiLe eisa4 	 utittiam d 

tolnupVefamostbr•do,munIcIpio po* sé locomover: O Estado fobeça•rtúa peperid- 

Tabela 5e: matnctna Ca nem municipal cie ensino. 
ANO 	• NUMERO DE ALUNOS DIFERENÇA 
2010 	' 7.190 .289 

2011 8.802 -388 

2012 6.668 - 134 

`-' • 2013 CUCGfli, CL2 ti UM 	Ime.7,051.11t0 be Gelb .. crusinsfivo$4683ficionaio Cr. 

• I  2014 r4- 122eb .Ela, 6.824u444:y 24  • , = 4  "'FF- 4'4227414o e•rena . 	6  

Fonte: Secretarifi'Mtinicioardatducacão)2014f 

•- 	 que no 

1)- 	Conformei tabela de número de- alunos,:. vé-se Ique"ár cadéflno diminuiu 

• jfiradatiVamebtOPAnalisando'detalhádatnente,OercObe-keijuê S.a Orntatifniânt6lapena6 • 
. • • 

nokándide120137fissdfdeviddja•Municipaliza0)7fdetscolatEktêdilei Hildédco P)oheirq 
, 	 . 	 . 

•  Mached9;40e.passou a.ser responsabilidade do municiai° de Santa,Luz. foi 	.$v4  
. $.1 

KaTeCnal becda 	 - a.tee-cro, • una te. - eam• - 	P32-2t23 

celindr~sbeelleapeklit- tannezebronla 
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Tabela 56: Recursos aplicados em educação pelo governo municipal de Santa Luz, por 
nivelou modalidade de ensino (2010/2013) 

Ano Ed. 
Infantil 

Ensino 	1 	Ensino 

	

Fundamental 1 	Médio 
EJA Outros Total 

2011 17.662.582,48 1 78.677,89 - 17.741.280,35 
2012 1 21.491.909,89 1 	- 	1125.202.43 - 21.817.111,82 
2013 1 24.528.778,37 • 192.827,48 - 24.721.605,83 
2014 1 27.152.071,15 27.152.071,15 

Fonte Secretaria ~taipal da Educação. Secretaria da Administração, Prefeitura 

Municipal, 2014 

Os valores referentes a Educação Infantil estão contabilizados junto com o . 

Ensino Fundamental, desde a chegada do FUNDEB (Fundo de Valorização e 

Desenvolvimento de Educação Básica) 

Segundo discussões no municlpio de,Santa Luz,. ainda é.  preefsosue sedenha 

um atendimento melhor s 'Educação infantil, visto que grande parte desses alunos 

encontram-se em Escolas Privadas, possivelmente em virtude da infraestnaura, do 

número de alunos por classes e também pela disponibilidade dos profissionais que 
• ; 

atuam nessa rede:Outro fator que muitas vezesinfiuencia os .pais a•colocareni.ern e • 
redes privadas é a metodologia de ensino. Vale registrar a cabrança dalEsoolk)para 

eje os pais participem 'efetivamente no acompanhamento das atividadeiãOciaree"dba 
• :

seus filhos 	
Mu'. sp• ' . t-ducas s^c ;vaiada agninistrost9.-Prefdfluld 

Em função da mudança de sistema da contabilidade não foi posslvel recuperar 

os dados referentes ao ano de 2010. 

No que se refere ao Ensino Médio, por ser uma etapa de responsabilidade do 

estado, a comissão não conseguiu captar os dados financeiros desta modalidade. No 

que se refere a EJA, acredita-se que houve um apolo^de material didático, merenda 

escolar e alfabefizadores • bolsistas para que ministrassem as aulas 031T1 os 

alfabetizandos. ou, pode ser que os valores da EJA estejam inclusos junto com os 

alunos do Ensino Fundamental. 

• • 	 oais e-mlavatem-em 

ca. - p; weJ-a â Jc OQ 	;16:., .10. N4 1. Urrij': *I R GNI( 	47{,PW13[Qpâlil  

- 
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Ii Tabola -S7: Despesas com educação do municiai° de Santa Lu 
elemento de despesa ,2010 -2013 	• 

por 'categoria é 

, 	• 

An 
o 

Desposas correntes 	- Despesas de capital. 	 • 
Pessoal • -11,1M. 	-- 

Consum 
o 

-Subtotal-,  «Obra o - 
Instalac 

603 

Equiparia' 
ntos 

-Subtotal -- Totalse2  

20, 8.990.114, 1.317.14 10.307.28 1.091.29 915.687,3 2.006.98 12.314.24 
11 46 8,07 0.53 6,58 O 3,88 4,41 
20 11.706.36 1.481.77 13.168.14 2.520.24 33.062,24 2.553.30 15.721.44 
12 591 4,38 0,29 3,95 6,19 6,48 
20 13.855.44 2.453.25. 16.308.69 905.545. 968.121,1 1.873.85r .18.182.56, 

-.13 293 	; 5,48 	. 8,41 	: 33 - 	; A 	.- 	' 	' 647. 	' : 4 88, 	. 
; 20 '14.991E6 2.785.65 17.777.31 1.343.35. 365.990,4 1.729:340 19.506.65 
'14 650.'i 	- 0,83- • 7,39 	ra 0,081 	"9 O 21:.1" 0;57 Ir 798 	• 

Fontes. Secretaria Municioal da Ed tacão. Secretaria da Administração; Prefeitura 

„Municipal.(201g) 

. 	: 
"6.1:-N42'gr?efãáás":4dáirg-deifieÊoár,Igeriãlief;O griabiniegtocgdlt.eifigetnibi  
elernen.° 	ucspLtsu-2.° tu-441a I 
toada ano, Isso em virtude da mudança salarial doa funcionários. 	' ''• 

Ari 	Ducfroaetcareurted'' -• • 	DeSp07.:US de capitar. " 	 : 	 . 
s 	Em relaçairaoffriateriabde:consumdr1houve arn;atimentoidejgastdiarkialrfiente',-4,-Á„, 

devido ao suporte dado pela Secretaria Municipal de Educação as escolas do 

municlpio. 	• 

Supõe-se que, no que diz respeito a obras e instalações no ano de 2011 e 2012, • 

teve um gasto significativo. Isso pode ter marido devido a construção de quadras 
'TI 	• •; 	• • 2 455 '35 	ii; flith 	.955.-121 1 I 1 P73 CS , 11ti 182:55 

esportivas, -creches .eáreformas e ampliações de salas de aula eobe,Igumas ¡enojas do 

.37ït§5 65 i 177.. TilTi 343,35 1-1859957.:4-41.729:04 trt. 10:50-6.65- 
D.03 	I 7 	I 0.0" 	C • .2. 	0.0? 	798 

t As esbolas do muniblpio de Santa Luz tem se moderriizaddl-constantemente7isio—

devido aos recursos angariados pelo Governo Federal, Estadualue2 Municipal: 

Atualmente grande parte das escolas possui datas Ornes, computadores, quadro , 

brangq::caneirairp'infiioiialimo&:dentre.outrosiebuiparteebtOretriblieão:OOadcg:palóitúri; • 

melhor atendimento naictuaikiaáe de ensinanrirl tios turiábiterios. .- 	. 	. 
gu 	••• ; 	c ingsf 

Erri 	
. 

-É"'nrni mtlegal?qe:catefurnif'shouvo.nrianifnenEnaeãb-MbiertualiiiontegS 	 

. ~etre da 	t‘ - 411.00-000 - •••••• laz - aflua - 	{n}naa- 
inadszett~rateszintrzzarealmi~ 

chQqJ 	pçÔs ilt7snins"On nula
•  
 enálumas ejetaas-1d . 	. 

trt' 	 t s 

assi 
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Tabela 58" Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEEI no Municiara de 
Santaluz 2010 - 2013 

Ano Total 
recebido 

Aplicação 
Salário dos 
professores 

Capacitacão I Gastos com 
dos leigos 	MDE 

2011 14.195.778,21 8.517.46693 - 	1 	5.678.311 28 
2012 16.235.698,83 9.741.419,30 . 	1 	6.494.279,53 
2013 	. 17.582.046,90 10.549.228,14 - 	1 	7.032,818,76 
2014 19.374.417,04 11.485.852 38 - 	1 	5.901.179,36 

Fonte: Secretaria da AcloUntStracao e/ou Fazenda do Município, 2014. 

Percebe-Se que O Valor com pagamento de professores tem aumentado a cada 

ano, devido ao valor por aluno e ao valor do piso salarial do magistério. Em Santa Luz 

a porcentagem do magistério para graduação posto no:Plano de Carreira ê de 50% e 

da graduação para a pás-graduação é de 25%, o que causa um Impacto mhito grande 

na folha de pagamento. isso 000rre também em virtude de 81,3% dos Professores de 

Santa Luz, já terem adquirido o nivel superior. Vale salientar que o município ainda tem 

23 (Vinte e três) professores que não condi/Iram a graduação. Destes 23 (vinte e três) 

não graduados, 06 (seis) estão =pando, êjos demais não ingressaram: ainda na 

.Universidade. Vale- iesseltaílque a :malorie-dOS não IngressanteC' sa6 préfeasores , 
aposentados e que nao,tem iriteresséem 'realizar a graduação. j'  

No que temo a 0.31326180o de professores leigos, em Santa Luz houve apenas 

essa formação, devido a necessidade, no ano de 2004, não sendo mais necessário por 

conta do que já foi citado anteriormente. 

.›. /1-. 
Tabela 59: Aplicação no Ensino Fundamental - Exercício 2013 (em' 	- 	éi  lu/

R5) '  
os recunsos 	 Daa.Ilca ão  

!Receita de , 25% da receita de Total aplicado em . 	% aplicado r 
I 	 J m:nitz 

imposto e 	impostos e 	educação 
transferências 	trens erêncies  

21.289.947,28 	25,74%  
Fonte: Tribunal de Contas dos Municlpros, 2014 

Outra fonte Importante diz respeito {i prestação de Coíbas feita por meio do 
. 

Sistema de Informações Orçamentárias em Educação (Siope). 	" 
/ 	 ./Z.. 	I 	17. 31“. 	.1ár.v:ne 	p'3":- Scor.J3. 

Decaem - 'mau, 	 I". I É," 3213-2123 

30.514.238,63 1 7.628.559,66 



Wk I  CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
, 

CNPJ N,13.227.45910001-74 
_ 

119 

100010 OU: NOCUISO ao teUed 0 no 1-1-' f I. eall II - eurs 

ANOS Previsto em 
RS 

Programa/projetos/atividades 
educacionais 

Total utilizado 

2011 29.84000000 14.091.20000 17.843.989 03 
2012 34.950.00000 14.877.00000 20.817.111 82 
2013 	: 44.215.00000 • 14.295.000,00 22.970.929,92 
2014 70.657.00000 30.800.000,00 27.823.308,58 

Fonte. Prefeitura Municipal, 2014. 

3. DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

3.1 DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

C:0-.MARA 	ICIPAI. DE SANTA LUZ 
--1- Meta 01 - Universalizar, até 2018; a Edu.acçã.Cinfan.til 'da pré-escola para as cdanças 

de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a 

atender, no ninho., 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 

1.1 - Buscar parcerias com a União para construir, manter, ampliar, e reestruturar ' 

creche e escolas, respeitando as normas de acessIbilkdade, bem como aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e ã melhoria da rede fisica de escolas públicas de 
• 

Educação Infantil;) ri: Pou 	 7 c 	1 nu 	 Sét 

oti.s:PrOu.a. a Mu 	—2014 
1.2 - realizar periodicamente. em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche para a população de até 3 anos, corno forma de planejar a oferta e verificar 

o atendimento oferecido; 

1.3 - Enfiar a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender 

	

. 	. 
As especificIdades dessas comunidades, estimulando progressNamente a extinção de 

salas muttissedadar.q.;.....g 	fi'ç. oz. - 	: g tJ11-04G0‘4. 	en4s1cat. 

1,4 - criar mecanismos de Informações e canais de escuta que favoreçam a obtenção 

de dados doo estabelecimentos educacionais privados em consonância com a rede 

municipal de educação; 

1.5 — assegurar distribuição de livros Didáticos e materiais de Apoio Pedagógico para 

os alunos de Educação Infantil, ampriando progressNardente a oferta Pára tada'a 

75M15-2121 
flIt1:::00:090[0~~0001•202.1811UttUaZIN 
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1.6 selecionar com mais afinco profissionais para Educação Infantil, com perfil lúdico, • 

afetivo e criativo, fazendo uso de variadas metodologias, compreendendo e 

respeitando as fases de desenvolvimento dos educandos de O a 5 anos de idade; 	• 

1.7.  - promover curtos de formação continuada para profissionais 'envolvidos 

(professores', auxiliares, coordenadores, diretores, outros) na Educação Infantil, a fim 

de alinhar e atender as especificidades das crianças pequenas; 

1.8 - estimular a articulação entre a pés-graduação e cursos de formação para 

profissional: da Educação infantil, de modo a garantir a • elaboração de currlculos 
"F"..„ 	• 

a' 	propostas pedagógicas capazes de incorporar. os avanços.de.  pesquisas ligadas aos 	. 

processosfde ensinore de aprendizaaarnle1teodáaaidiicabitineisllne atendimento da 
..~4~ 

população de O a 5 anos que inclua as crianças do campo e ciganos. Trabalhando as 

diferentes culturas. raça e etnia; 

1.9 - ampliação do quadro de profissionais especializados em Educação Infantil para • 

atender a demanda do municiai° e garantir um auxiliar de classe para cada turma, 
0, • 

afim de garantica.qualidade doatendimento nosaspaços educativosas cie Siada: 

1.10.- priorizar. o acesso 	educação) infantit 'e-fomentar anofertaiecuatendimente . 

educacional especializadoi,complementar .e0suplementari aos(es) çalunos(as) -03M 

deficlêncla, transtornos globais do desenvolvimento e altas habirrdadesisuperdotação; 

1.11-- estimular o.acesso 9.Educação Infantil em tempo Integral..para todasas crianças 

dei() a25ranca, conformei estabelectdornae Diretrizes rCurrictilaresiNacionaleipara a 

Educação Infantilic-ac copnr-s • mccmora1 (221 ceanás de çaequises ligadas ao 	• 

1.12.'")éneleme-niar'reel caráter, complementar, práramasrde'onentaçâoaaPon as . 

famllias, por melo da articulação das áreas da Educação, saúde e assistência social, 

com foco no desenvolvimento Integral das crianças de até 3 anos de idade; 

1.13 - preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes 

escolares, garantindo." atendimento da dança de O a 5 anos em estabelecimentos 

4liéateridam á járâmetras•racion'ais'dea'ualieede,re-Waril'adR.SoCem a etapa escolar 

seguinte-visando aolingresso do-aluno de 6:anos.deldade:no Ensino.Fundamentalado 

• - 	• .^I 	 comn 

• . 
lleprInp da nee•ta. IE • 4e.sev-co,  - ea,t). Ta. - !uma - 	 1151,1“--2ÁZI 

	

: • 	mg.±S£12.1 i; .. itjt.nrül  pz:ra tz. Ji • 'releras . 	. 

9fr-  12..5.3ges, Conforma esteta"--adu.Pat CHItila1•CI:ráttlkdrin,,Naapnal5;,para..8 
•- 

	

. . . 	. 	 • • 	It 
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1.14 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na Educação Infantil, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência ;oda', saúde e proteção à Infância: 

1.15 - promover a busca ativa de crianças em Idade correspondente à Educação 

Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 

• infância, preservando o direito de opção da familia em efetivar a matricula das crianças 

de ate 3 anos. 
É 	 12 

1.a . q, • • • 	ec • r te 	€%.• rrs. e e rã 
Meta 02- Universalizar oEnsino Fundamental de'9 (novo) anos para toda a população •••-••••--- 

de 6 (seis) e 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos MIMOS concluam essa etapa MI Idade recomendada, até o penúltimo ano de 

vigência deste PME, 

2.1 - Solicitar ao MEC.a quantidade de livros didáticos por alunos matriculados do ano 

r,  vigente com projeção para o ano subsequente paeaa1inder cerplerióegthiS ibrásikrite de 

matriculas; 1' 	Cri  " 1  Ç  

2.2 - criar e garantir uma escola agrlaSia para atender ao-l'ótibfica de FeM;ânte . 

adolescentes da zona rural e urbana garantindo um aprendizado!  especlfico*formando 

Os cidadãos aptos ar conviver com o semlárida-desenvolver tecnicarque‘promóván 

açõeá gesastentabilidade. diminuindo o êxodo rural á partir da oferta de um ensino 

como meio de proporcionar o desenvolvimento rural, com tecnologia que venham; 

melhorar a convivência coma seca e,a, permanência ,no campa.,valorizando oansinó.  

da terra com acesso e permanência no processo do ensino e aprendizagem no prazo 

de ate dois anos; 

2.3 - elevar a taxa de aprovação do Ensino Fundamental no munIciplo em 7% ao ano, • 

reformulando as diretrizes cuniculares e a proposta pedagógica adequando-as ao nivel 

de aprendizagem e as fases do desenvolvimento do aluno; 

2.4, acrescentar à proposta peángógica do município a garantia do reforço escolar 

psicopedagógIco ao discente de forma diferenciada. para que esse conclua a etapa 

recomendada com qualidade; 	 • 
P.a 51m..m-Out Dmile•c. 	foratea. 	- 11.1111>.“ - tanta Lao - ente - flUfax.. 1351) S- 

Cranotr~121.ffeal~eNta 	c zar qud yie navord 

riçcn-a, r1"2' tseh.. 	ddit. d" • o:4'4.w o êxodó rum' r pr4te oe.oferta de um ensino 
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2.5 promover buscas ativas de crianças e adolescentes fora da escola no campo e na 

cidade em parcerias com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção â 

Infância, adolescência% juventude; 

2.6- criar e Implantar a partir do primeiro ano de vigência. a Insfituição Escolas de Pais 

no municipio com objetivo de proporcionar esclarecimentos e acompanhamentos das 

famílias nas atividades escolares dos filhos por meio das relações escola/familia; 

2.7 - ampliar a oferta de projetos sócios culturais bem como jogos olímpicos dentro do 

calendário escolar do municiai(); 	 sià 
•fr  

2.8 - .promover atividades extracuniculares de Incentivo aos alunos para alinhar as 
ene 	In. • • • 	5 ' 	I. I -"I sé.  

expectativas . na ,aproximaçao permanerfléentrea.escolaÕmunidade.incIusive  

mediante indicadores externos que medem a guardada do Ensino Fundamental; 

2.9 : criar mecanismos que privilegiem o acompanhamento individualizado dos alunos 

do Ensino Fundamental e assegurar uma equipe multidisciplinar para atender as • 

deficiências do ensino aprendizagem; 

2.10 -desenvolver curricUbs e propostas pedagógicas especificas para as escolas do 

Campo, Inclánd&OO ConteúdOs cutturaiC CorfespOndentes Osrre‘ectif/aSICOmugidliáS 

e considerando 1  cri fortalecimento das praticas.rsoCioculitifaliT r'PrOduzindofite 

disponibilizando materiais 'didáticos especifico° inclusive -para - 	cálünos 03n1 

deficiência: • 	. 	,s, 	 Scti 
: 101 C. 	. :Aro do 

2.11-5fOrialácerO rcoviiiptriliSitbento e o monitoramento do acesso e da permanência 

na escolaspor parte dos teneficiáriosi de programas,  de.dransferêncial dei:renda:. 
_ 

identificando motivos de-ausência e garanfirvom regime_dessolaboraçãoáa,frequência; _ 
o apoio fe aprendizagem e a gradativa implantação de jornada integral. 

Meta 03 - Universalizar, ate 2016, o atendimento escolar para toda populaçâo de 150 

17 anos e elevar, até o Penúltimo ano de vigência deste PME, a taxa liquida de 

matriculas no Ensino Médio partz85%.rr- .dt . • 	 ciíic.ss a.írs as orcelas. da 

3.1 - Renovar e..articaár O érisirço médio, Oorn.i, Plario'NediOnalfiatfúíriddlinCerith.f.  

práticas pedagógicas, de forma interdisciplinar inovadas por meio Ide curdculoi 

pa 	I ~TO de rane•oe. lb - te.en-occ • sant. LOz - rlahla - Telniz.1 1155)7(5-212, 
ornapsoursoposnanis~-ossatasressmOt 

2:11 l'•orta+r• Sácti•nosr ai r .e ow:.1.10W.1114 .110 do cer,so.e da pomunanda 
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escolares que organizem de maneira fiexlvel e diversificada os conteúdos obrigatórios • 

e eletNos envolvendo todas as disciplinas destas modalidades de ensino; 

3.2 - promover a formação continuada,  de professores, de modo acordado cohi 

Instituições académicas, esportNas e culturais, que contribuam para o fortalecimentó 

das escolas e ensino médio no campo, em que se deve considerar as experiências 

desenvoNdas pelos movimentos sociais do campo; 

3.3 - estimular a expansão das matriculas do ensino médio, observando as 

• especilicidadeí da população do campo; 	 123. 

• 3.4 - desenvoNer projetos interdisciplinares' que motivem os alunos a permanecerem • 

na.escola afê á :Oe‘i=21uP;rdialtdgns'ino.  Med 

3.5 —executar projetos de incentNo es avaliações extemas; 

3.6 •- solicitar á Secretaria Estadual de Educação profissionais para o funcionamento . 

da biblioteca escolar; 
• • 

3.7 - implementar sonsas de prevenção á evasão . motivada • por preconceito ou 
- 	 d 3411“d10 (dal 	. de •-;.0e!.:30e.e., Cu rem.te -e010..00 COM 

quaisquer formas de discriminação. aliando rede de proteção contra formas assotiadas 
• . • • . ••• • t 	 rime 	• duaurerv, 	Cpini:onrr, eira o ice i.durrifinto 
de exclusão; 

	

Yr rn etc"n 	n 4v.. .1d. ih cincidorsi s exponereine 
3.0 - estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

cientificas. 	 • 
e., • fui duk r a exem.ito j. matames do ensaie irarão, observando as . 	. 
3 9 - preparar.o aluno.para•o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; fundamentado 

•em•matriz de referência do conteúdo. curdcular do 'ensino modiwe..em técnicai 
r.r•-t.nvb.Mar 	 qi.e ;houvemos alunos I pennaneumem • 

estatIsticase psicometricas que permitam comparabilidade desesuttadostarticulandoio 

com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua 

utilização como Mi-frumento de avaliação sistêmica, para subsidiar politicas públicas 

pare a educação básica, de avaliação codificadora. possibilitando aferição de , 

Conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 

classlficatôda, como cittedo de acesso á educação superior. 	• 
.14 Ji• 	 :Meneia por preconceito; mi

.41 
• 

3.10 	solicitar:á:Secretarie, EstadualzdenEducaçãozcooráenadaropedagógicorsat 

escolas estaduais do municlpio de Santa Luz. 	 4 

~I ~Mn d* ~ma. ii - te.eue-no • Nat. 	- Bdsla T•l/dx.: 175132U-31 1 

'Ir o elane9imp_Eszn-19acots, co Lii.STIO 	ENEM, fundamordadq 

• ir 	 frir f Põ 

12;Alt,-OF SANITA UR"- - 
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Mota 04 - Universalizar, para populaça° de 4 ((piano) e 1.7 (dezessete) anos 

atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvoMmento e altas habilidades ou sul:Km:lotação o acesso à Educaçao Básica e 

ao Atendim rito Educacional Especializado, preferencialmente na Rede Regular de 

Ensino, com a ganiunia de Sistema Educacional Inclusivo, de Seles de Recursos 

Multifuncionais, classes, escolas eu serviços especializados, públicos ou conveniados. ' 

4:1 - Execu ar no prazo de um ano‘apos a aprovação do plano um mapeament6 . 

quantitativo de pessoas com deficiências; transtornos globais .do desenvolvimento 'e-.,_,_....  

altas habilid desisuperdotaçâo em idade escolar que estejam Inseridos ou não na 

escola; 

4.2 - assegurar a inserção, permanência, acessibilidade de transporte, recursos 

tecnológicos, didático-pedagógIco, espaço fisico arquitetõnico, atividades - de 

complementado e suplementado para todos os alunos com deficiências, transtorno 

	

g 	. 	 rir 	 .i 	.tr-„I 	(derossr te),  anos 	' 
globais do desenvolvimento e altas haailMadea/superdotargio; 

." 4:J.Cf "0:, ert"- ^ cern r 	rCPCFll, trai/Mn/yr g.rOlcik 
4.3 -ampliar o número de'salas de Atendimento Educacional Especializado em escolas 

urbanas e do campocle. grande e médio acne em parceria com as esferas estaduaLe 

federal ate o penúltimo ano de,y,IgênCia desse plano; . 	 urws  

	

„ 	:g: • II Õ 	 aiá 	II 	 G 	 dei°eras 	Cf..c 

44.-promover cursos especlficosdelormado.continuadeparelprofe&soresda4salas 

regulares;:ei.denatendimento Inas-  saiam de irecursos; :envolvendo todazcornunidade 

escolar municipalentcarater permanenten,itranstomns 'dobais. do doserbinhimen4o-e--- 

4.5 - estabelecer parceria entre as secretarias de educação, saúde e assistência social, 

para InstItuldo de 'uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, assegurando o 

acompanhamento dos alunos especiais; 

4.6 - garantir a articulado e interação de metas no Projeto' Politica Pedagógico bem 

65TTIO fóriieniei ¡)diciiiiá'á;,;ii4tecandorà;diiiii0§O bletibblal rbamt'IOSt.tOrdebseystitegari, 

propondo ades'didaticas-pedagógicas e avaliativas`contextualizadas e diversificadas 

de acordo o nivel de desenvolvimento e ritmo de aprendizagem de cada educando:41as 

4.7 - fomentara formado de uma equipe; em Língua Brasileira de Sinais (LIBRASg 

Pari alunosisurdonle?cornideficiência auga e garantir a presença de auxiliares em 

prtmcdef CLM13^ acari(' 30^ d•nerme-Ernnin'i.nuadir oint.tirrJezsorawdasiSalas 

ungeonnitionem;gtettasa-=:;erdr"""""""'"g° 
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classes com alunos portadores de deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 
I 

e altas habilidadesisuperdotacão em idnde escolar que ebiejaminsbridos na escola;: ' 
. 

	

	 I 	
. 

4.8 - fortalecer a Participação e o 'acompanhamento da família nos serviços 

educacionab especializados, oferecendo cursos de formação para a familia e toda 

comunidade escolar afim de reduzir o preconceito entre os educandos deficientes e 
I 

não-deficientes; 	, 	 • 	• 	• • 	- • - - ' • . 	
... 	• • . . 

I  .., 
, 	4.9 - probo:ter, no:Prazo: de: vigência ,Seste, •PME. tii .universalizaçãto sio atendi-miga 	. . . 

• 
escolar 0 demanda manifesta pelas familiaá"de crianças de O (ze m 	 O(zero)a3 a 3 (três) anos co—rq.' 	• .• 	.. 	. 

I.. - • . 	• . 	 . 	... . 	. 	. 

deficiência, transtomos —globais de '- desenvolvimente ê>  alias habilidades' '-'15V------e'''-" 

superdotação,. observando o que dispõe a Lel de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: 

4.10 - promover a articulação intersetodal para estimular a criação de centros 

multidiscipfinaresc dedapoio,cpesquIsa .egassessonaccarticuladosocomfrinstituições 

acadêmIcas'‘brintegradostporá profissidnaistdastrareastdcmsafidervassIstênciacsoCial: 

pedagogia, psicologia e -tecnologia assistiva, para napoiar o trabalho dos "(as) 

professores da educação básica CaDal os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilislatáqu.sypardotaalo t 	—2iticciidon b.f.:it.:11es e 

4:11cinfortalecer parcedas• com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, visando, ampliar os„serviços ..de •acessibilidadet• necessários .a 
, 4 - 	 , I IA 	 719.• 	 ori,ono.irdany av 

aprendizagem dos estudantes com deficiência; transtornos globais dodesenvoMmehto 
• ....ÁLA.4~o I Élg“ lei 	 .4 da uiew dm, 4A•1! 

te altas habilidades.ou•superdota85o. matriculados na rede públicacliensino:. 

4.12 - desenvolver indicadores específicos de avaliação da educação bilingue para 

surdos, em comum acordo com Conselho Municipal de Educação, 

4.13 - promover á ampliação progressiva da jornada de professores que atuam no 

atendimento _educacianalcespecializado e ern tsalasomultffunclonaisciparan40...hora5 
. 	. 	• 

semanais: pára umajúnicabscolacde•modo alarticulafimelfioriastatividades.do.EÉÀ 

do ensino.  cOmum regular, ;froco 	asSistork. poro :Toren o .,fratss!no.  dos (p0 

ria( 	(,,;; wnsoof 	slo.„ trannçornos 

. • 	t 	rill 	• • Á. 

M.15.—fooalvor parcedos com ins .1i025 coa...Rimar, =lasso:lois ou filantrópicos 

em . 	. 	. 
pgrQiidingçin d105,21ar3'Fr..coni 	V?:1̂ ,T4lOnipb.EVÇ.,elp pftnvo.lyáml 

• n JjflÇ  n^i.lesiono:fronnrOtIC-r rin*Clos rP  tn4° nP511P  
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Meta 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 30  ano do Ensino 

Fundamental. 

5.1 - Firmart panceda com universidades para realização do trabalho de tpesquisa em 

locus, fesuiténdo'ne elaboração do material didático fundamentado teoricamente noá 

aspectos hatórico, sócio económico cultural do contexto local, orientado por uma -• 
proposta metodológica adequada a alfabetização de crianças no campo: 

5.2 .- promover cursos de formação continuada para profissionais de educação no 

âmbito de *avaliação* da aprendizagem dos alunos que necessitam de educação • 

especial; 
. 	• 	• 

5.3 - divulgar e mobilizara Comunidade escalar-e sociedade civil para.regulamentação 
C 	•- tf 	.1. 14-74 

da proposta pedagógica como politica pública municipal, através de audiência publica: 

Paralelo a isso promover-momentos ;;tudos para emponderar os educadores da 

rede publica para aplicabilidade efetiva e-eficaz da proposta, ialém de .assegurara 

organização dos espaços das salas de aulas em espaços alfabetizadores; 

5.4 	=realizara levantamento dos -recursos ttecnoklgicostdisponlveisIdass unidades 

escolares;ja:frequênciana .qualisào.tusadtis Cra 'qualificaCacriquetesteSiPromovernax 

	

t 	• 	- 
alfabetização para estrutura° planejariaspoliticas públicas de lorma0s,confirivadátrià 

5.5 - estabelecer parcerias com o Conselho Municipal de Educação para elaborar e 

instituir um instrumento comum a todos para medir o desempenho dos alunos no ciclo 

de alfabetização, além de lançar campanha para participação efetiva de todas as • 

esferas que ofertam a alfabetização em âmbito municipal; 
I 

5.6 - elaborar orojetia.de  certificação e prerniaçad para tinstituiçõeawfiblicas,delensine 

que, apresentemiyesultadositelevados 	avançadd)ritnatiAvaliaçãoé.Nacionaerde 

Alfabetização. 	• 	: 	 rrn”rderar ot riucadorez da 

I 	. 	• 

r 

Meta 06.- Oferecer educação em tempo integrai em no mlnimo 50% (cinquenta por 

• cento) das escolas publicas: de forma atender petiz menos 35% Itnnta0e. cincon  por 

beCtoydos(es)ilrifiasfaa)dadácaçãç IPSSICIaP. ' W2V.),COG )2-4.11,  eiteStutomavenii 

rd Dar 	 r aaw 	2z ptblFCt oIl iog5 adoixatadatiti 

- Ot'Oore e. 	 4, .no- a,' - e., t• 
	 a 
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6.1 • Organizar, em regime de colaboração com a União, programa de construção de 

escolas coni padrão arquitetõnico e 	de mobiliário adequado parniandimento em 

tempo integ1al, assegurando a formação de recursos humanos para,  a educação Si-

tempo integral, priodtadamente em comunidades pobres ou com crianças em situação 

de vulnerabilidade social; 

6.2 - ampliar o quadro de servidores não docentes para melhor atender a Escola em 
• I 

Educação In1egral, via-concurso ou contrato temporário; 
. • 	... 	- 	••• 

6.3 - adotar; medidas para otimizar o. tempo de permanência 	-alUõos-  na'escola1. 

direcionando a exçansao.da jornada para o eterno trabalho'escolat co'rnbinandb coni•••-

athridades recreatiyas, esportivas e culturais, sempre conciliadas com o principio da 

conte:dualização, dos trabalhos interdisciplinares; 

6.4 - atender a escolas do campo na oferta de educação em tempo integral 02111 base 

em consulta,prévia e informada considerando as peculiaridades 	con.-uccuo 

6:5 2-ghrenkir'ígdááâb'egiernpio 	 qeShabls'EárrildeifiánèTER?tiráitd1res' 

blobals do desenvolvimento - d altas 'hataifiçadesflauptálniaçáO War.ttalka't'étária rcidtra 

quatro) a 17 (deze4sete)'anbs: 	 • OU C0111 COOIS4944 em situacau 

6.6 - promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 

• re--bspicrliirO4' Ci1ciirádipariVentos públicos?rcomo ceEtros-co.  muitenosP.MbhotecaR 
' 	• 	. 

práçasrparquizs. museusyteatrosstinemas-e planetários; 	' 

6.3 • .-1otar: 	ori para ra:Vc... o tampo de permanència dos. arurioj na esèds;¡  

- 	 n fl ny.l.qpn-nIsr, 
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas es etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais pare o Web: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos • 

anos finais do ensino fundamental,. 5,2 no ensino médio. 
, 

7.1 - Garantir a formação e a promoção de reitores e a capacita4cão de professará 
• 

bliZtiotecário; ragenieS;igrdorraitSclinerPcarretPaÉ:-dainiitnreiriradiSaniehenirraliág 

'wird° com aspacifiCidadcSCas tapa daláprendizagern",1/212371117 .na  1314á 1tárLia 

7.2 - implantar uma avaliação global interna na rede 

iecuperação dos reiuttadá 'obtidos nos indicaddres'extemoa 
r 	Ne-6 n• f•mr,r. 	 ret. .r.^-49.-.....inirne 
.• 	roa ~uai ~eco Cá Venue. 4 C 4-444) ta.  Ca Lu Uai 

;Ir:telt pr‘ri.....s,muct".~1111~4~117áLitászabi  
• 

municipal objetivando a 
sAEB(14: 	c•-lturaç 

•ii1 543244-4 	
• 

. 	' 
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7.3 - garantir atendimento itr smide e a integridade fisica, mental, e emocional:dos ' 

profissionais da educação com condição para a melhoria de qualidade educacional;. • 

7.4 - garaniir a atualização periódica dos PPPs (Projeto Polifico Pedagógico) das 

escolas da rede do municiai° objetivando o alinhamento com as diverskiades regional, 

estadual e local; 

7.5 - implementar os Curriculos e o PP (Projeto Politica Peddgágica) na vadiação , 

dos cOnteúdos da história e 'Cultura cAfio:b)asileira ern oonSonância bom a Lei 

I 
	10.639/2009 e da Lei n°11.645/2005 das biretdzes CurriciPares Nacionais, Profillná73  ' 

da Educação Ambiental Lei 9.795/1999 de 27/04/1999, bem como a valorização da 

Educação para o Tránsito, Lei 9.503/1997, artigo 76. 

7.6 - garantir o acompanhamento e a divulgação dos resultados dos indicadores do - 

sistema de avaliação de Educação Básica e do Web. relativos ás escolas públicas 

inseridas ,noiprocessilrdd'avaliaçâo estebelecendo;m4,dias,detcrescimentotporiesea 

assegurando da r.00ntextualização• dessestiresultadosrcom relação, aosbtindieadored 

sociais relevantes; •, 	, 	 f•r 	dar FP?i, 'Prz,rto Político Par:fónico) da4 

7.7- assegurar que até o quinto ano de vigência deste PME: pelo menos 70%(setenta 

por cento) dos alunos do Ensino Fundamental tenham alcançado o nível proficiente de 

aprendizaddern relação aos direitos ejobjetivos da aprendizagem e desenvolvimento:. ' 
...Ni' .y.;€ 	c;J:krt...1 1 	-V) ISA ir clEVII4tryda 

	

7.8 4prothaiier.áii.elltiolayaoada:avaliay.10.iclaidUaficliacle,dateaCcaçâOiadpecialPbem4- 	• 

camada educação.611Ingue para-surclosb:i giretr.zes Curnoulares Natianais, proiloyap ' . 	 . 	. . 	_ 
7.9 - garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de pções destinadas à capacitação de educadores para detecção dos 

adis de suas causas, como violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das - 

providencias adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 

escolar. dotado de,segilrança para a comunidadeila.111(Plaa 	áláWritrinM'AbirieSo-fdi 

7 j'10 94tisáegurir 'ilétátirliiilderfeaoárájeto *Ceigra-"iiià KaTerPir:ra'aia ta^rirpPliáircieáig 

arnptiando-o para , as comunidades rurais do municipio, possibilitando.  di 

Investimento didático financeiro necessario;Cticin :ft tf' 774, tilda -,r a 70V.iccdPsild 

doo. 	níj.i ciet.tissta do 

PircnrC7aclisiirs, 	i.9S-diredoi. uobjel,brissidinaisEldkcemejeSpisvpilv;rpiril.pii:. 
Rua Farm 	~e 	 - 	12 • HIVU Laz - Batia 7•1) fam.t 05112GS-2123 	" 

LL4' -,;:otos.:. a eL, 	 brlwi'AfrJ44.4~...kiéeçtiojerbecialrberi) 

carboidolottuttnçttalf 	petiz] rMot:o. 	 -t 	tid )14 	' 
_ 
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7.11 - implantar os programas e projetos de cunho cultural e esportivo desenvolvidos 

nas escolas para elevar a taxa de permanência reduzindo a evasão escolar; 

7.12 - garantir que as metas de aprendizagem de Plano Estratégico da Secretaria 

Municipal de Educação sejam alcançadas até o penúltimo ano de vigência do PME; 
J.. 	• 

7.13 - prom
i
over a regulação de oferta da educação básica pela iniciativa privada de 

forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação.. 	• 

7.14 - elevar o resultado" do indicador interno (IDES) em 8,9% nas séries iniciais e 

10,4% nas séries finais do ensino fundamental, da rede municipal ano pós ano até 

C 	2021:-.  
• • '5 	MA MA..Pket•ri.S.,  !vçr:IP-AL• nr-: SANTA 1:2117 

715 	incentivar :o •IdeseriVoLoiminiito¶-:idieiji:o_liOsos4,pedagÓgitás mediadas -com • 
• . 	 , 	. . 	. 	• 	 • 	r 

•‘_tednologlas Ieducaciánáis,„para,A 	 LIMMino_fundamental„,pot 

Intermédio de softwares_ livres, _recursos educacionais abonos é_ ambientes virtuals.de. 

aprendizagem. 	 • 

Meta 08 - Elevar e escolaridade média da população de 16 a 29 anos, de modo a 

alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, 

-d .:anã-ar  S tritelnBrge lsçáfédélecle AoSiiidslicjdjs^ 259it,-;;igW3‘s'séglyoecnillá'firdel 

'eicçãaridaéle-médie -r.eillfne726s aliiirngPrtordábliiiiilOalr2rFirAaàçãoinstÀutõ 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 	'to :nu 	cm g 9(:.; 3c, CediS iniNniJ 

8.1 - Realizar mapeamento dos jovens o 'adultos tom ensino' fundamental e niédid 

incoriipleto, para identificar a demanda atIva.por_vagas a partir. do,primeiro ano de 

•rigêncla do 	 .icterioluev.;itio de r:f •POIicjr; 1J.•Whithire ‘ 	 lnadrodno com 

b•I219anip1.  liarelassrogrirán anofeIrte 	 Oarânotena(é3•1020kg&tsPe¥ 

ecOlaslúrais "ciói'dnalicie964Wié,WgsiÁni'6fgliPtáreàiturgérlrrlid.É.t virkiáls41---• 

8.3 - envolver a • participação de entidades, órgãos e instituições da sociedade 

fortalecendo a parodia com os conselhos na definição de politicas públicas e na gestão 

da EJA durante a vigência deste plano; 

8.4 • - instituir diretodt estudantil da EJA'assegurarcaseu funcionamento,Iduranti% 

j•iigênCia.deste plárib;r C:3;°(':ilt ;
ao 	 302t 251% 	. 42u5  k's: ot 12u,kar 

. 	- te.e.c-ovo—unt. Laz 	- Tal ..... 	 l-,•/‘"•4  

CIDIEllikarr~SaTtehipale watt. niirreamakiaa.anaa  

s;. 	ja t4 	r.rr - 	 .; Mêdid 
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8.5 - assegurar o acesso e a permanência da população de 18 a 29 anos na EJA com 

',Miai a educação contextualizada para a convivência com o semiárido co exercido da. 

cidadania durante algência do plano:' 	 • ' 

8.6 - criar parceiras púbficas.e privadas para a realização de programas de incentivo ao 

mercado de trabalho (estágios. contratos temporários. formações...) para o público 

regularmente matriculado e frequente na EJA durante a vigência deste plano; 

8.7 - realizar, a partir da vigência deste plano, em parceria com a área de saúde, 

diagnóstico sobre e saúde da população de 18 a 29 de modo a Mentificar problemas 
• • 
quecafetam o acesso e permanência, nos estudos visando a caiação e ampliação das 

politicas de assIstãnciáfta pessoas com dá! 191éPciasi'r  SANTA t.UZ. 	
• 

8.6-- ofertar e assegurar o Atendimento Educacional Especializado para o público da 

EJA, em Salas de Recursos Muttifuncionais da própria escola ou de outra escola da 

rede pública; e/OuiinStitUiç6eSaconveniadaS1 etpentros, de atendimento educacional 

• especializad0:00 cd914Cealizieln pam a donvaláncm ca.; Liem:iludo e o osercItlis dg 
• - 	• 

• litifilliírtidulairrSCrilejias?Inidic's'atOria"is. entre aS polllicas de educação, de jovens,  e 

adultos com as'culturalsátittra,queeducados: educadorestprofissionals•ddiEJAisejain", 

beneficiados por ações que permitem o acesso á expressão e à produção cultural, em 

suas diferentes linguagens; 

Meta 09 - Elevar a taxa sie atrabetizaçâo da populaçâo com 15'anos -ou mais' para 

• 93,5% até 20113'e, afê%  o bancamo 'ano da • vigência neste PME, erradicar o 

analfabetismo absoluto .ta raduzirbm 50% a taxa de anallabetismó funcional.: 
" 	• 

9.1 
 . 	• • 	. 	• 

-' Realizar mapeamentot"dos jovens 'e‘adultos 'analfabeiGiF Pára' Mentrdal  

demanda ativa por vigas no primeiro ano do pinho e subseqüente;' 	Quilz' c'cril da  
VLLT 7) "bt1 stelESS1.1110":.e 	yiad-L+ 	a_rrtnn de amuá:afira xducationo 

9.2 - assegurar a oferta gratuita de educação de jovens e adultos' a.todos que não 

~rem acesso á educação básicana.idadefOriária; 	. 
trbr.:;:hr -pbrcers 'Inbjr-e.;:ter ss entre tç poli•Szas de ddusavzo de jovenz_á 

9.3 — realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos 
• •- se • ' 	ete sar•‘S'._ na bb CO; 	 nssaacr,(a 

promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em 
• 

parceria com organizações da sociedade civil; 

ona.denirefrxolhas~pmer- selr 

ark(ai/ ulr3 para 
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1 	 , • 

'" 9.4 realizar, a partir da-vigência deste plano, • em parceria com a área de ssidtáS; 

• diagnóstico sobre a saúde da população com mais de-15 anos:, de modd á: identificai 

problemas que afetai ici-acesso e permanência, nos estudos visando a Cii80C, 

ampliação das politicas de assistência às pessoas com deficiências; 

9.5: articular junto aos diversos organismos sociais a criação e desenvolvimento de . 

projetos de qualificação profissional de acordo as necessidades locais para reduzir a 

evasão dos alunos &fonte 8 vigência deste plano; 
, 

9.6- assegurar parceira com os programas de alfabetização de modo a garantir que roO 
• e á 

egressos destes possam dar continuidade de seus estudos na. modalidade 

subsequente durante à •vigência deste plano; 0 • 	• i!-!:.1",!TP. LUZ 	• 
-1 P. 

9.8 - ofertar turmas de aceleração no turno j o diurno, apresentando uma proposta 

- • diferenciada que atenda as espechicidades deste publico durante a. vigência deste , • 	, 	••••• • 

P ia nC). 	
r. .n pntc4n vida dUSte.p;ttrO em pr.msla.com-a drêd d_ ittúde

• 	

l, 

diagnósáss tsteere-a saUde,da ptpti 	rito rua:- d_ 15' enes, de rnodea identifico? ' • 

Meta 10- Oferecer no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matriculas de jovens 

e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada é educação 

profissional. 

10.1 - Fomentar a Integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as caractedsticas, do público dá. 

• educação' do jod.e6iirst 'adiáttohre otitiSididatidg'xesl'eaèitidida'ae? 'das popuia~e 

itinerantes, do campo' de cOmiunidades. O'Uirbahas; 

5 	e 	' 	 L. 
10.2 - fomentar a diversificação cunicular da educação de jovens e adultos, integrada a 

educação'. profisilánal, 'broinovendo a intert.,relaçao.'edtre tecida '61pi rática i nbs eigáld • . 	 • 

E:iiila&r4a0;-irásrágt,,ncig,tá'Eniiiii:a'arctittirgisét:daoadãiirsigrsé-,faglithi-n-ar8 

ieNie e 0 espaço pe6ágêgico, adequados gd earacteriseCes de jciVená d'átluttos;t.ttith.t 
IiI 

10,3 - garantir oferta- púbfica e gratimade de formação inicial e continuada' de 

trabalhadores, integradas a educação de jovens e adultos das redes estaduais e 

municipais, objetivando o nível de escolaridade qualificação profissional; 

I(U• PUK•01•1 r.aeorrnerrene«.. L- 

VOSirs&M..:, 	Ct.r.0i ji :s.... 3C 

ntlu'iar" 

• o -001, 	 a. I _ Uh" - „I / f• • . 	 h,' 3- 

.t crrt 	vssctertsteis da' pubeco dá 

.siteártndb .ns áspeSidstdsideárdaruM  
I 	"' 	 . 

31 

lu • sus estudos nr. rnodaltdado 
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10.4 - fome tar e adequar 9 produção de material didático, metodolégia especifica; 

Instrumento e avaliação, acesso a equipamentos e laboratório articulados a educação 

de jovens e dultod; 

10.5 - In tituctonalear o programa nacional de assistência ao estudante. • 

Compreend ndo ages de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 

que contribuam para garantir o acesso, a permanência, aprendizagem e conclusão com 

êxito da educação de jovens e adultos articuladas à educação profissional: 

us. 

Mota 11 - Triplicar.as  matriculas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a. qualidade de oferte.e.pelo. menosi.50%i'L(cInquenla. por-cento) da 
AJ N.' 13.W.44.^:LC11.14 

expansão no segmento Público. 
, 

11.1 - Expandir o atendimento de ensino' médio oratório integrado A educaçãd 

profissignaírfaEnia2;le'vnivei rta6,J1ptiaTati'aciptiláSiiea .trrbianAs'eái,-e.a4,-,kré 
comunidades tradicionais, de acordo com as expectatrvas sócio-regionais; 

11.2 - fomentar a diversificação curricular da educação profissional, promovendo a 

Inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da 

cultura e da cidadania, de forma organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados 
ádiéjra-d.te.riiticai1 nerranrnncia. Aprendizageme conduseo com 

- 	-. 	 d co • is d cd 	aritculndri • C cinca.  c.a nrofis3iory1 
11.3 - adequar a proposta pedagógica à realidade do estudante, articulando tempà 

escola e tempo comunidade; 

11.4 - fomentar e adequar produção d 	 ' e material didático,, metodologia esPeCifiee: 

- 	'" 	 i 	it r laaInstrumento de avaliação, acesso a equipamentos ilabo;eneékiCuladosa edugd  

têChialdkrifiSiiilnrett,P17brY, • 	 ' 

.11.5 -iiritélenie`riter'eremlitl•it 'ritcábisWrOaç,rinstrijnie.  ingsáJnálutrái5Sreáliddgógil"""5ábi  . 

sustentação à formação -técnica e' qualificação para os professores enilirduasi-em•--

respectivas área de estudo; 

11.13 - Insfiiucionélizar o programa nacional de assistência ao estudante. 

Compreendendo ages de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 

"2  /14"10`" r"000°0 	 . I 	. 	000 Unte acx 01.0.1a • UI/0n.: I 5}20-1I 
• 

. á - t 	:1 0"..);... 1•1 	 lu 	ta t,...t.Uante, crliculcudo lernpo 
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• I 	• 	- 
que contribuam para garantir o acesso, a permanência, aprendizagem e conclusão dorn 

êxito da educação profissional técnica de nivel médio: 

11.7 - redimir as desigualdades étnico-raciais e regionais, com destaque as 

peculiaridades entre campo e cidade, cultura local e identidade sócio regional, no 

acesso permanência na educação profissional técnica de nível médio. 

. 	. 
Meta 12- Elevar a lera bruta de matricula no educação supetiorpara 50% (cinQuinta 

por cento) e a taxa liquida pare 33% (trinta e Ires por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vin'tet e quatro) anos, assegurada ti qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 
. 	 , 	. . 

12.1 - Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita priodtailainiente para-a -,  

formação de professores o jirbfissOrite2dPáVeáuEliyielid'éiÈg.W6Iiietrièroltsáãnre'á 
II 

de ciências inateriiática',76éir mdUreõferiaelão défice de profissionais em áreas 

específicas: 4 	 1: 	 idc-7 • 	 com dict-que As 

22 	forn.  adiar -éstudos'itiesquisas4ue-alnalisd 	neces' Sidari&driedieálição"encrià 

formação:•curridulo, pesquisaç.e mundo do- trabatho, considerando- -as necessidades 

econômicas! sociais e - culturais do Municiple de.Santa Lur, 	 ,5 

;12,35-5'. buscanjuntom iUnilgrile.aoiEstadoka roansolidação5alampliação dõ programaste 

ações de incentivo 9 mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-

graduação, em árdbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nivel superior 

a) 	Incentivar os profissionais da educação a cursarem pôs-graduação no nivel 

Micto sensu de mestradoe doutoradornacionaiou intemacionarorioXtariaSrente Para a. 

• • -.ir-1:- 	S:44. -.N.--;  l ' arra,f• 	• 	 •-• 
de 

sr-*
o

-4.1.-W,;:r. -  rr-;;;Sir-frriaa. 
.12A - mapear m•demanda e fomentar 'Vereda' rfrmação5 de pessoal de`nlvel - 

Superior:" deStacád.arn'eõteta lqüe se'refe-re"SirforinaçaHirnaS -rireSs"de ;?ciênCISS're 

nHatemetica,• considerando as necessidades do desenvolvimento do Município, :a 

inovação tecnológica.e a-melhoria da qualidadeda educação básica munidpal;;Sentre 

iciMdezít5,1cliMi4uí,", Psyt)iii.r.der'irsõSo d6.1;siiiS,'CPS'sgarÇãél.  as' ndcessidaden 

lin 1-1-.4 I  ranr"'-arc" 	11-19---. fin rriirifr•r..Vr-r ar^ r. Ant., 1E7. 	. 	. 
Las ISereensl trelsases da 'muna. If - 41.I.C.en - Santa .L•as - R•Sta - 7ratairraa. PS1.3213-2123 

ro 
12.ri —busLat !unto 
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: 	f 

12.5 - fomentar junto ao poder público municipal mecanismos que estimulem o setor 

produtivo municipal o gerar vagas de emprego, no Sentido de absorver os alunos 

recém-formados na educação superior; 

12.8- incentivar e cobrar das universidades 

criarem cura
I
os

•
no setor de bens e serviçoé, 

municipio dei  Santa UM; 

públicas e prhíadas próximas a regalo a 

valorizando as atividades eoónómicad do 
. •, . 	• 

12.7 - firmar convênios com as Universidades para fortalecer o oferecimento de cursos 

de acordo com as necessidades da administração pública municipal, visandora 

ale bualificar seu quadro de funcionários para melhor servir à sociedade de Santa Luz; 

ri ir 'Z.' 	 „ 
v 	12.8, crladIncentivarlotertaide estagroesupervisronado para/com experiêncl'a formativa 

`-,cunicular e projetos pedagógicos na educação su-Preiior; . 	. 
I 

12.9 - estimular a p adução cientifica dos profissionais da educação crlando uma 

publicação periódica para divulgação de trabalhos diversos; 

12.10 - garantir no Plano de Carreira Municipal incentivos para formação em nivel de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu para profissionais municipais. 

r.  
Miarem eines no calor ció. tens e .prviços, válorizando as Sb/idades econbmiute do 

Prel0t2.18;mtãderizi  edwegime de colaboração entre a Unieo, oi.Estackis,. o 0istritd 

Federal e os Municiplos, a partir da vigência deste PME a política nacional de formação 
1tfl brc... apuo (1:.: 

dos profissionais de educação de que traiam os Mel; os I, fie III do capei do art. 61 da 
mut-- 

lel e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que lodos os professores e as 
imabro tire JLIn'O flrZ 	JÇ r . iC. end b:.0C OUnde de b1114 

: professoresde educação básica possuam formação especifica de.nlvel superior, obtida 

rn' . - 

	

	td rro7degi  rcennWiaM4anêt.tre ei.drcor"nhec iarrieWle4lerg:truatat'.u.  a" ma  .-ë5459411'Sá formaM 

&ter:Cuia:là riecnetàétedegéetcoz net eadcar.-teXbr.'cirf" 
Realizar ro Mapearnento das-formações Cos.Profissicinels .dcicentes• é Zádi 

docentes 

13.2 - criar um banco de dados na SEMEC com todas as formações dos professores 

do municipio, bem como o nivel de escolaridade dos não docentes; 

13. 3 - promover o re2rdenamento da Rede Municipal e estabelecer parcerias com o 

governo Estadual c Federal. para os professores que esteicteraAreaérde atuação 

diferente da suaeforrnaçãozingresSemnar2!.graduaçãO;x Limão; os Estados, o bisinio 

"11"uln . 	orziodnntraáretáttatisaarr" a. ;*"""4:',1,:ri152i.l.9:62,16".2.`5lnisçóo . 	. 	, 
- r 	 drl t Ci cia 

'içá 	.;.,9.4 	•-20 os a 	 799C,. nts,-)urrida que ,viar 	protersaws e OS 
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13.4 — instituir o prazo de 2 (dois) anos para que os ,professores ingressem. nâ 

Universidade na área de atuação 

Meta 14 - Formar; em nivel de pás-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o penúltimo ano de vigência deste PME e 

garantir a todos ( s) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em 

sua área dá atuação; considerando as necessidades. demandas e contextualizaçãei 
• . 

dos sistemas de ensino. 	 +35 

14.1 -Firmar parcerias com Instituições superiores para ofertar pôs graduação gratuita 

para os docentea nohnuniciplo de acordo a área.de.atuaçã"-  ciôí (A 
e. t. 13227.3E2,Z:1j/4 

'".14.24ofereaer cursos_de,forrnação contineasla.paradss docentes empsnsonâncla.com  
, • 

g: 	 :1 	1,2: 1 .45.... 	 ueltll t tbanzgag.confinuadtrein 
Mota 15- Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

erbs...turrI:e • A.: MICOSL, 	m&J 	 E'behlIOXIIIL2u2aça05 
básica de forma ir equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profisSionais 

' 
com escolaridade equivalente, até o final do quinto ano de vigência deste PME. 

y ro.v - 	 - 	rirrduaçao crate'n 
15.1 - Fazer adesão a programas especificas do governo para ampliar a politica de 

valorização aos práfissionais em educação.... •.
• 	• t , 

14:? r.corre;er %aspa do faztôllit‘orAntiruedfuddr:0 ALÔ. u9oaStearni coratõnAnbiq.catli 

édpncb J 	ousr„muto dztresitentte eas 641026./3s; , 

Meta -16-1  Asseguraflo preza der um ano; a existência:VO planos - de carreira para OS 
. IS°P1-  (fa,.;11.: çl orantestai: do oovereic CP.&:1.2JI e i:eucons:naterarde a acer...Wde 

(as) profissionais -dd-eduCação. básica + municipal, tomando como tataraneta o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federar 

16.1 - Agilizar o processo de aprovação do Plano de Carreira dos Servidores da 

educação  
met.,  litznarrt,m2rjo Ne.ecee." ' - 	-"Pridálci~NuttikUPUN“r  einahr.4~ 	• • 	srelq 

(23 niirilu equiprmr +-tu -serratufic nr o du duS (ta: demais prolisikinara 
I. • 

co:', 	/rti CIL Cruivalud 	 CID QUIlltU no riu syg)nc,adt•S:e Palb. 

. i,demanda da escola buscando parceriaontra os entes federativo,; • 
114 - Inzt Wif o praxe; de .2 (dy:%5 TIOS pára que O4:crctesszires ináressem.  na  
14.3 - fazer adesão a programas do governo estadeara Federahreferente a acenrci dê 

n-areasie riatze,:a4: 
obras diz:afiam, paradidâticas, de literatura e dicionários, e programas especificas a 

bens culturais., incluindo obras e materiais produzidas em LIBRAS e em Braille, 

favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. 
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16.2 - 	buscar 	parcerias 	com 	a 	SEG/MEG 	para 	implantação 	do Programa 
• 

Profuncionário. 

1 

Meta 17 - Assegurar condições, no prazo de um ano, para a efetivação da gestão 

democrática da edueação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e é 

consulta pública et comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

17.1 - 	Estimular as instituições escolares a formarem Grêmios .Estudantrs: 

assegurando-lhe espaço adequado e condições de funcionamento nás escolas 
r• • 	 IA >NA LUZ municipais; • 	.; 

1 - 	4 
17.2 - realizar palestras em parcerias com outros municlpios que assegurem a 

participação do Grêmio Estudantil,. 
11 	2 	r V. 	 ir I 	2,2- Prot... na 
17.3 - mobilizar a comunidade para o desenvolvimento de atividade que proporcione 

melhoria no processo educacional; 

17.4 - oportunizar contatos com os pais para passar Informações relevantes sobre seus 

objetivos, recursos problemas e também sobre questâo pedagógica e fazer com que 

eles se sintam comprometidos com a melhoria da qualidade escolar; 

17.5 - mostrar para os responsáveis dos estudantes que eles têm direito a opinar, criar 

sugestões e participatde decisões sobre questões administrativas e pedagógicas da 
.• 

escola; 

17.6. convocar através de uma audiência pública a constituição do Fórum 

Educacional, que coordenará o processo participativo do municfpio e acompanhará a 

execução do Plano Municipal de Educação, no prazo de até 60 dias da vigência do 

PME: 

17.7 - divulgar a criação do Fórum para os interessados que desejareni cOmporessa' 

Instância da gestão educacional no municlpio; 
- 	• 

17.8 - criar o fórum Municipal de Educação embasado em uma portaria ou lei municipal 

publicada no diário oficial, a fim de instalar formalmente o processo; 

. 	. 
ana~lisafitalemazasti winmameacia~ 

el g. 	•1 rcarg,!..--a* da 
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. 	17.9 implantar e fiacatizar, a lei• -  de gestão democrático nas escolas ! publica. • 

respeitandb2se á Cégiiltição Nacional e-gtiniàgainoTiidtéma de Ensino que cohtsiderO 

Conjuntamente para nOmeaciSo dos diretores de escola. britétioslécnIcoodermeritttoe _ 
desempenhos bem como, a participação escolar e Comunidade local; 

1710- diagnOttiCar COM OS órgãos colegiadas, movimentos e organizaçaes sociais do 

municiplo para decidirem em conjunto quais os procedimentos necessários para a " 

realização do fórum: 

17.11 	pnimover. cursos de formação continuada;  para •os,  dirigentes escoiares; 
." 

d 	garantindo a permanência dos mesmos até o final dos cursos; 	" 

17.2 - incentivadre'rparticiPeçioi- dos dirigentes Jscor -197esNn7i7clidatidi formação 

-• continuada, concedendo urna gratificação de 3% aos portadores de certificados de 

curso com duração de 80 horas. 	 1 

15:rd3 !1-"Vgrantir'fautiaWASTfirieningeolganinítstfautfi§aTÓW36ttk°arselurgit'dgeS 
- 	 C'n-I 	 4 ...•nt 	-.1.zcidejà 

liberação de servidor efetivo para o exerciciolde funçâo'de'Presiderkeie Secretário., 	. 
con;tnteincrite prir,4inosneaç99.q9s cldrctoregtlereçoria, catándwgcriicots.dermentOS.rdi. 	 

Mota 18 - Ampliara Investimento público em Educação, garantindo a aplicação de no 

mínimo 25% dos recursos em educação com qualidade, realizando esforço para o 

aumento de Investimento de recursos próprios, buscando parcerias com o Governo 

Estadual e Federal, ,atrevés dos Programas Instituldos em Regime de Colaboração no 

qugditreipisita'óos cROODico4iFfriancefrac cc"""da • para 0$ • "Fita esellIalenI 

t dnnt.ndr. 	trtnnranc r. 	 :dó o finr-Itirr cursos; 
18.1 - Utilizar recursos do Salário Educação para equipar escolas com equipamentosá 

Implementai as.  sPlae'dri Informática e reforntasie -ampliávidnOe''espaça para uso 

P pn.rtattórds. 	carril :idos do edagógico e ativMaPeide lazer comáProliançdsl) :ot  
et/II t. :CM alei:XÁ:O dl 00 humr 
18.2 - garantir -fontes de:financiamento permanentes ó sustentáveis para. todos os 

+1:!-•n•E r .^11‘,:r.:A.• 	 n^1,4:.•••••. 
niveis,-etapas 'e:modalidades 'dreducaçãorbásica,.observando-se asfnoliticas do • 

colatioraçãoentre os entesfederados,' dnvespcialcas decorrentes-d.o'nal.niónçaio Ato 

das DisposIçõeS" tonstituCioneis Transitórias e do § lo dio art. 75 da Lei-no 9.394, de - 

20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal 

• 

KatteKal ~dm,  04 /Pero, ti - 41.M•0,0 - tanta 	- lieht• - TaMaa.: 05)3M-21n 

C=111~ÉrrerLetli~-11~1~.±.~21 
at.j i‘ • • 	• 	L.f•  1 	 iJ 	• fti••..2:9 c;,7 ncgtme de CoiellptaytiO.flo 

fluo'6i1t tedipi-doaoa kiicarsederforinartes..:  • • •• 	 "411-  -'' 	• 9:2$7'iti 



1_ 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 

CNPJ N • 13.227.459/0001-74 

131 
_ 

de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais á luz do 

padrão de qualidade nacional; 

18.3 - destinar 9 'manutenção •e desenvolvimento  do ensino, Sm acréscimo 'abs 

recursos vinculados nos termos do ad. 212 da Constituiç.ào;Federal; •nri formadá-lel 

especifica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de 

curripdmento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição 

Federal: 

18.4--; fortalecer os mecanismos e os Instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo Cinicoldc;at48 SiájEel Cdcriplenen.tar-,no-1,01fidclypde ináiõide 2000, a 

. transparência e o controle social na lritilizaçãoTdoe redursos públicos aplicados em 

educação, especialmente ha 'realização- de - audiências públicas; a criação' de-portais 

eletrônicos de transparência e a capacitaçâo dos membros de conselhos de 

acompanhamento ,e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério dá• 
odd".J....: 	.1 ..1•P‘o 
Educação, a'Secretaria de Educação do Estado e dos Municiplos e os Tribunais de 
è8,t4te'is  diiin,iaro;rádnèããting..ááscmgritátropirCntic 'do nom°, em eCrêsnmo aos ' 

ince iU 	PULJWÓUIOI li'n 	tju lt yi12 	Colojae adufai,. na fornida lel. 
18.5 - empenhar-se para que no prazo de 2 (dois) anos da vigênc a deste Plano, sejam 

Implantada as normativas para a consecução do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQI, 

referenciado no conjincto de padrões mlnimos estabelecidos na legislação educacional 

e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos Indispensáveis • 

ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 
in.. tina r 	que asbegurecl, rd t 'ermos dq 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CACE. 	, 	 . 

c.) :Ca crf. 43 dl ,L4- 	 1151;dill4.fla Inôçl...dc 2000, á - 
/113.8. - aprovar, no prazo, de 1 (um) ano, Lei da Responsabilidade Educacional, em • • 	 J 
consonância com leis complementares J_ ao 	que ..venharô. ,per,  ap2vadastpn 

. 	. 	• 
Congresso Nacional, assegurando padrão ,dequalidade needucação básica,,erecada 

' 
sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade 	poi 

L/14, 41. -i•-• 	 u 

institutón oficiais deavaliação educacionaisC 	• 
y• 	 'L. '1.-- ai ti / datado e de: lthreciptos e os Tribunal! dá 

18.7.cimplantareté op•rimániend detv.igen—cia 	PME Sitor financeiro 49• 21e-Rssal 

na Secretaria Municipal de EdtiCe.  00, gara.ntindoe Secretária'
•  
 de E.rjúra1cçábeirtotnihá_ar-_ 

da gestão pessoal e financeira. 

• Lua KarLdtal ~o 

	

	l'onms. ti - al.LEL-NO - 	-ma - nahla - %U.e. 	513 (5- 
renrcoacc~sananctscrac-nánannáásraccá 
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