
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANO DE 2018 

 

 

ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

CONTINUIDADE DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE ENSINO DOS 

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS  

 

Objeto: Assessoria aos municípios consorciados na revisão e atualização da legislação de ensino 

de acordo com a Legislação Federal vigente, considerando os limites legais da autonomia 

municipal, para que possam seguir de forma organizada às diretrizes nacionais e fazer escolhas 

para o seu projeto educacional, segundo o que determinou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, atualizada em junho de 2017, e as definições do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), criado pela Lei Federal n. 9.131, de 20 de novembro de 

1995.  

 

Ações estratégicas: 

• Dar continuidade a capacitação dos membros da Equipe Técnica Municipal (ETM), 

constituída por professores, membros dos conselhos de educação, gestores de escolas e secretários 

municipais de educação, na Metodologia do Planejamento Estratégico Participativo Educacional 

(PEPE);  

• Organizar seminários microrregionais para a discussão de conteúdo e formas de elaboração de 

lei municipal da gestão democrática nos municípios consorciados;  

• Orientar a adoção de mecanismos legais e processos educacionais que possibilitem a 

incorporação da cultura avaliativa às redes e aos sistemas municipais de ensino para o 



 

 

 

 

 

monitoramento e o aperfeiçoamento permanente da gestão educacional e do trabalho escolar, 

destacando a criação de um índice de desempenho municipal para as escolas públicas municipais; 

• Realizar atividades de formação continuada para professores da rede pública municipal sobre 

organização e funcionamento de Sistema Municipal de Ensino, segundo às determinações legais 

vigentes no país;  

• Aprofundar a perspectiva sistêmica na compreensão e proposição de ações de trabalho para o 

campo da Política de Educação Básica, com a Equipe Técnica Municipal (ETM); 

• Elaborar coletivamente o Plano de Trabalho Anual do Conselho Municipal de Educação dos 

municípios consorciados; 

• Estimular a constituição de comissões municipais para o monitoramento e a atualização da 

Legislação Municipal de Ensino nos municípios consorciados.  

Responsáveis: CISAMA, membros da Equipe Técnica Municipal (ETM) e secretários (as) 

municipais de educação.  

 

CONSOLIDAÇÃO DO ARRANJO COOPERATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA CATARINENSE 

 

Objeto: Consolidação do regime de cooperação entre os municípios do Planalto Central 

Catarinense, por meio do Arranjo Cooperativo para o Desenvolvimento Educação Pública 

Municipal da Serra Catarinense, com a criação e a revisão dos sistemas de ensino e a formação de 

rede cooperativa intermunicipal, em conformidade com o disposto no artigo 7º do II Plano 

Nacional de Educação, Lei Federal nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, e as diretrizes da 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) do Ministério da Educação (MEC).   

 

Ações estratégicas: 

• Estabelecer convênio de trabalho com a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

(SASE) do Ministério da Educação (MEC);   

• Identificar organizações públicas e privadas locais, regionais e nacionais que poderão 

contribuir diretamente para o desenvolvimento de ações do Arranjo Cooperativo;  

• Desenvolver pesquisa institucional de Sistema de Gestão Municipal da Política Educacional 

para os municípios consorciados, com financiamento público, utilizando ferramentas de 



 

 

 

 

 

Tecnologia da Informática (TI), em parceria com universidade fundacional e consórcio público de 

Santa Catarina;    

• Realizar estudos dos planos municipais de educação dos municípios consorciados para a 

definição coletiva de demandas e objetivos convergentes para a conformação do Arranjo 

Cooperativo para o Desenvolvimento da Educação Pública Municipal da Serra Catarinense; 

• Buscar formas de integração entre as políticas públicas municipais por meio de programas, 

projetos e ações conjuntas voltadas para a conquista da qualidade social da Educação Pública 

Municipal; 

• Organizar pesquisa sobre o “Efeito Populacional na Educação Municipal da Serra 

Catarinense”, por meio de financiamento público e das secretarias municipais de educação 

participantes do Programa Educação Municipal;  

• Constituir Fórum Regional de Educação Municipal para apresentação e avaliação de 

resultados semestrais e anuais das ações de trabalho definidas pelo Arranjo Cooperativo;  

• Propor a criação de leis municipais que definam e orientem os parâmetros legais para atuação 

conjunta dos entes federados envolvidos nas ações do Arranjo Cooperativo;  

• Difundir os resultados de trabalho do Arranjo Cooperativo em site e publicação científica 

específicos e revistas especializadas nas áreas de Administração Pública e Educação Básica.  

Responsáveis: CISAMA, Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), 

secretários (as) municipais de educação e Programa de Mestrado em Educação da UNIPLAC.  


