
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO 

ANO DE 2018 

 

Resumo: Este documento sintetiza as atividades e projetos desenvolvidos pelo Programa 

Educação Municipal do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense, em parceria com os 

Municípios Consorciados e instituições parceiras. 

 

 

PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

1 PANORAMA GERAL DE 2018 

 

Para o Programa Educação Municipal, em 2018, houve uma série de desafios e 

conquistas que impulsionaram o desenvolvimento dos seus eixos de trabalho: revisão e 

atualização dos instrumentos de gestão educacional dos sistemas de ensino e 

implementação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Serra Catarinense 

(ADE/SC).  

 A manutenção das orientações da Política de Educação Básica pelo Ministério da 

Educação (MEC) aos municípios, em 2018, definiu estratégicas de trabalho para o 

Programa com o foco na regularização das condições necessárias para a implementação 

dos Planos Municipais de Educação. Essa “política estruturada da educação”, assentada 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996 

(atualizada em 2018), e no II Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº. 13005/2014, 

teve continuidade nos municípios não somente pelas orientações de monitoramento pelos 



 

 

 

 

 

técnicos regionais da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) do 

MEC, mas com a ação efetiva de fiscalização e novas exigências de resultados na 

educação municipal pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).  

Para enfrentar essas novas exigências, o Programa Educação Municipal 

intensificou a revisão e atualização das ferramentas de gestão educacional, com um 

trabalho direto nos municípios junto as equipes das secretarias de educação, ao mesmo 

tempo que organizou viagens para que Secretários (as) e Técnicos em Educação 

participassem de cursos de capacitação organizados pelo TCE/SC, em Florianópolis, e 

também organizou curso em Lages com técnicos do Fundo Nacional de Educação 

(FNDE) sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR) e os programas do MEC, em 

articulação com a SASE/MEC, que enviou três técnicas e um coordenador de Programa 

do MEC para ministrar essa capacitação.  

 No esforço para implementar o ADE/SC, o Programa intensificou a busca por 

maior apoio por meio da articulação direta com a SASE, realizando curso na cidade de 

Urubici, participando do III Encontro Nacional da Rede de Consórcios de Educação, em 

João Pessoa, visitando a experiência de ADE na Associação de Municípios na Região da 

Grande Florianópolis (GRANFPOLIS), bem como realizou encontros de trabalho com 

coordenadores do Instituto Positivo e da ADE/GRANFPOLIS para os grupos de trabalho 

do ADE/SC.   

 Com o resultado eleitoral no final de 2018, no âmbito federal, teremos que 

aguardar as novas orientações que virão para os municípios em função de ser o Governo 

Federal coordenador da Política de Educação Básica no país, ao mesmo tempo que não 

sabemos se vai haver continuidade de diversos programas e projetos na área da educação 

pública. Mesmo com essa incerteza, o Programa continua a desenvolver os seus eixos de 

trabalho e assinou com a maioria dos municípios, no final do ano de 2018, o Plano de 

Trabalho Anual (PTA) para 2019, aprovado na reunião da Câmara Temática em 20 de 

novembro, na cidade de São Joaquim.  

 

2 AÇÕES DE TRABALHO 

 

2.1 Eixo (1): Revisão e atualização dos instrumentos de gestão educacional das redes 

e dos sistemas municipais de ensino 



 

 

 

 

 

Assessoria aos municípios participantes do Programa 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, segundo o que determinou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, atualizada em 2018, as 

definições do Conselho Nacional de Educação (CNE) e as determinações do II Plano 

Nacional de Educação.  

a) Continuidade da capacitação dos membros da Equipe Técnica Municipal (ETM), 

constituída por técnicos de secretarias de educação, professores, membros dos 

conselhos de educação, gestores de escolas e secretários (as) municipais de 

educação, na Metodologia do Planejamento Estratégico Participativo Educacional 

(PEPE); 

b) Organizado do I Seminário “Educar Transforma” de Lages (julho); convite para 

que secretários (as) e técnicos  (as) educacionais participassem do XVIII Ciclo de 

Estudos do Controle Público da Administração  Municipal, realizado na UNIPLAC 

(julho); organização de viagem de estudos com os Secretários (as) de Educação para 

participação no II Fórum de Educação do TCE/SC (setembro) e na Capacitação 

Dirigida para os Conselheiros Municipais de Educação do TCE/SC (outubro) e 

realização de encontro de capacitação para técnicos, em Lages, com equipe do 

FNDE e SASE/MEC (novembro);   

c) Organização de seminários microrregionais para a discussão de conteúdo e forma 

de elaboração da Lei da Gestão Democrática nos municípios, no primeiro semestre, 

em Anita Garibaldi, Correia Pinto, Otacílio Costa, Rio Rufino e São Joaquim, dois 

a três encontros com as ETMs e evento com a comunidade em sete municípios, no 

segundo semestre; 

d) Finalização das palestras para professores de dezesseis municípios em 2018 sobre 

a organização e o funcionamento de Sistema Municipal de Ensino, segundo às 

determinações legais vigentes no país;  

e) Elaboração coletiva do Plano de Trabalho Anual (PTA) do Conselho Municipal de 

Educação de quinze municípios da Serra Catarinense;  

f) Palestra sobre o PPP das unidades educacionais para os professores dos municípios 

de Correia Pinto e Palmeira;  



 

 

 

 

 

g) Defesa de Projeto de Lei nas câmaras de vereadores de Bom Jardim da Serra, Bom 

Retiro, Capão Alto, Cerro Negro e Urubici;  

h) Elaboração coletiva de Regimento Escolar Unificado nos municípios de Anita 

Garibaldi, Bom Retiro e Rio Rufino; 

i) Construção coletiva da Resolução de Avaliação de Desempenho do Educando com 

a Secretária Municipal de Educação, professores, diretoras e técnicas da Secretaria 

Municipal de Educação de Capão Alto e envio de proposta de minuta para os 

municípios de Anita Garibaldi, Bom Retiro, Palmeira e Rio Rufino; 

j) Elaboração do Plano Estratégico da Secretaria Municipal de Educação de Bom 

Retiro; 

k) Participação da coordenação do Programa como palestrante nas conferências 

municipais de educação de Bom Retiro, Cerro Negro, Correia Pinto, São José do 

Cerrito e Urupema, em abril e dezembro de 2018. 

 

2.2 Eixo (1): Implementação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Serra 

Catarinense (ADE/SC)  

Implementação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Serra Catarinense 

(ADE/SC), por meio do regime de cooperação entre os municípios, a criação e a revisão 

das normas de organização e funcionamento dos sistemas de ensino e a formação de Rede 

Colaborativa Intermunicipal (RCI), em conformidade com o disposto no artigo 7º do II 

PNE, 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 MEC.  

a) Levantamento de possíveis parceiros locais e regionais nos seminários 

microrregionais da Lei da Gestão Democrática dos sistemas de ensino para o 

desenvolvimento de ações, programas e projetos do ADE/SC; 

b) Realização de encontros de trabalho com entidades que poderão fazer parte do 

ADE/SC, na condição de parceiros: Bela Janela, SENAC e SESI-SENAI; 

c) Participação da coordenação do Programa nas reuniões do Colegiado de Educação 

da FECAM, em Florianópolis;  

d) Participação do coordenador do Programa no III Encontro Nacional da Rede de 

Consórcios Municipais de Educação, em João Pessoa, na Paraíba, ampliando os 



 

 

 

 

 

parceiros para o ADE/SC: Movimento Colabora, Oficina Municipal, Instituto 

Positivo de Curitiba, Itaú Social, ADE/ GRANFPOLIS, entre outros;  

e) Criação do site do ADE/SC para fortalecer a rede cooperativa e difundir os 

resultados de trabalho e intercambiar experiências exitosas; 

f) Iniciado o processo de diagnóstico regional com os Grupos de Trabalho (GTs) do 

ADE/SC e assessoria do Colegiado da FECAM;  

g) Definir a agenda de trabalho para o lançamento do ADE/SC com a assessoria 

educacional da FECAM.  

 

 


