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1 PANORAMA GERAL DE 2019 

 

 No ano de 2019, teve início o mandato do novo Governo Federal com medidas que 

mudaram sensivelmente a organização da Política de Educação Básica no país, em função, 

principalmente, da responsabilidade da coordenação dessa política pelo Ministério da Educação 

(MEC). Como destaques, temos a edição do Decreto Presidencial n. 9.465/2019, que aprovou 

uma nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções de Confiança do MEC, além de instituir novo modelo de escola pública, a chamada 

Escola Cívico-Militar; a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em todo 

o território nacional e a orientação para que os entes federados efetivem as metas e as estratégias 

dos planos municipais de educação, aprovados nos Municípios em 2015.  

 Nesse contexto, o Programa Educação Municipal do CISAMA intensificou o seu 

trabalho a partir da definição de duas Metas do Plano Intermunicipal de Educação (PIED) do 

Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Serra Catarinense, em diagnóstico que contou 

com a assessoria de representante do Colegiado Estadual de Educação da FECAM, em maio de 

2019: “Todos os sistemas de ensino participantes do ADE Serra Catarinense atingirem a Meta 

Projetada do IDEB para 2019 pelo INEP, com a redução de 30% da reprovação de educandos 

no Ensino Fundamental” e “Implementar o currículo municipal a partir da BNCC em 17 

(dezessete) sistemas municipais de ensino da Serra Catarinense, a partir de 2020”.  

 Na implementação das duas Metas do PIED, foram desenvolvidas várias ações de 

trabalho que reforçaram a reorganização dos sistemas municipais de ensino e o cumprimento 

das novas orientações do MEC do atual Governo Federal.  

 

2 AÇÕES DE TRABALHO 

 

2.1  FINALIZAÇÃO, REVISÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS 

MUNICIPAIS E REGIONAIS:  

Na consolidação dos sistemas municipais de ensino, com a revisão e atualização da 

legislação educacional e a criação de um plano de ação regional, ampliou-se a conscientização 

das autoridades municipais que o Projeto Educacional do Município deva ser “gestado” por ele 
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mesmo, no exercício da sua autonomia relativa. Para isso, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades:  

2.1.1 Revisão e finalização de Projeto de Lei de um Sistema de Ensino de Município que teve 

a sua primeira versão terminada em dezembro de 2018, mas que a Secretaria Municipal de 

Educação, por motivos não explicitados, não fez a discussão combinada com as comunidades 

escolares e atrasou todo o processo de trabalho; 

2.1.2 Discussão, proposição e aprovação de Regimentos Internos de 10 Conselhos Municipais 

de Educação, a partir de Minuta apresentada aos Secretários (as) Municipais de Educação e 

presidentes de conselhos municipais de educação. Com a finalização da reorganização de todos 

os 17 conselhos de educação, o Programa realizou encontro de trabalho com o coordenador 

estadual da UNCME, em Xanxerê, para discutir a implementação da “Escola de Conselheiros” 

no primeiro semestre de 2020 na Serra Catarinense;  

2.1.3 Finalização do Projeto de Lei da Gestão Democrática do Sistema Municipal de Ensino, 

em 8 municípios, a partir da apresentação da coordenação do Programa Educação Municipal 

dos instrumentos e procedimentos da Gestão Democrática, e entrega de Minuta do Projeto de 

Lei aos Secretários (as) Municipais de Educação e presidentes de conselhos municipais de 

educação; 

2.1.4 Elaboração coletiva de Diretrizes Regionais para a Educação Especial com a assessoria 

técnica da Professora Edite Sehnen, tendo início em encontro regional na cidade de Campo 

Belo do Sul, para finalização pelo Grupo de Trabalho Regional (GTR) formado pelos 

secretários de educação de Correia Pinto, Painel e Urubici, pelas pedagogas das secretarias de 

Bom Retiro e Anita Garibaldi e pela psicóloga de Campo Belo do Sul, sendo debatido em 

videoconferência regional sobre procedimentos e estratégias de implantação das diretrizes na 

região; 

2.1.5 Elaboração coletiva de minuta e envio de Projeto de Lei do Transporte Escolar para os 

Municípios da Serra Catarinense, em curso regional sobre transporte escolar, na cidade de 

Lages, ministrado pelo Instituto de Estudos Municipais (IEM), da cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul; 

2.1.6 Elaboração de Resolução de Avaliação de Desempenho para educandos e educandas 

com representantes de conselhos municipais de educação, em seis municípios da região, como 

forma de garantir a melhor organização do trabalho escolar e incorporar as diretrizes 

curriculares da BCC; 
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2.1.7 Atualização dos Projetos Político-Pedagógicos das unidades escolares dos sistemas 

municipais de ensino, em consonância com o que determinou a Meta 19 do II Plano Nacional 

de Educação, sendo discutida por meio de minuta com as equipes das Secretarias e os membros 

dos Conselhos Municipais de Educação para posterior revisão e aprovação;  

2.1.8 Continuidade da revisão do Anexo da Lei dos Planos de Educação dos Municípios, por 

meio de reuniões locais e microrregionais, realização de videoconferência e oficina “Orçamento 

público e planos municipais de educação”, coordenada pelo Professor Carlos Eduardo Sanches, 

e palestra para Prefeitos da Serra Catarinense sobre “Orçamento, execução e monitoramento de 

planos municipais de educação em Santa Catarina”, ministrada pelo Conselheiro Substituto 

Gerson Sicca, do TCE/SC, nas instalações da AMURES, em Lages. Para capacitação e 

atualização da coordenação do Programa Educação Municipal e dos Secretários e Secretárias 

de Educação nas orientações legais e de monitoramento de planos de educação, houve a 

participação de líderes no III Fórum de Educação do TCE/SC, em Florianópolis, no XIX Ciclo 

de Estudos do TCE/SC, na UNIPLAC, em Lages, Santa Catarina, reunião com empresas 

privadas para apresentação de aplicativo de gestão dos sistemas de ensino, em Lages, e visita 

programada ao Sistema de Gestão Contábil-Financeiro para planos municipais de educação na 

Prefeitura Municipal de Brusque, em Santa Catarina.  

 

2.2 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO ADE SERRA 

CATARINENSE: 

2.2.1 Na Reunião de Trabalho do “GT Ampliado do ADE Serra Catarinense”, com a 

participação de doze secretários e secretárias de educação e cinco técnicas das secretarias 

municipais de educação, nas instalações da UNIPLAC, foi feita a discussão e a aprovação do 

Regimento Interno do ADE e a eleição de seis líderes para a Câmara Técnica do ADE; 

2.2.2 Para o fortalecimento da atuação do ADE e atender à demanda por formação continuada 

dos Secretários e Secretárias Municipais de Educação, foi realizada reunião com os membros 

da Câmara Técnica para a elaboração de proposta de formação para diretores, coordenadores, 

técnicos e professores, na cidade de Bocaina do Sul. Posteriormente, foi realizada uma 

videoconferência definindo a programação e contratação para o primeiro semestre de 2020, 

sendo aprovada na reunião da Câmara Temática, em 3 de dezembro de 2019, na cidade de 

Otacílio Costa;  

2.2.3 Para constituição do Conselho Consultivo do ADE, foi realizada reunião de trabalho 

com diretores do SESI e SENAC de Lages, para apresentação do trabalho dos ADEs no país, 
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com o objetivo de incluí-los na composição da reunião ampliada programada para o mês de 

março de 2020;  

2.2.4 Com a participação de líder do ADE em reunião colaborativa sobre “Compra Partilhada 

e Autonomia da Câmara Técnica”, em Lençóis, na Bahia, houve a discussão com os Secretários 

e Secretárias Municipais de Educação na reunião da C6amara Temática para implantá-la nos 

Municípios da Serra Catarinense, sendo aprovada por unanimidade;  

2.2.5 Para qualificar o coordenador do Programa Educação Municipal e os líderes do ADE na 

busca de resultados objetivos na gestão da Educação Pública Municipal, houve participação 

deles nos eventos - sem custo de passagem aérea, hospedagem e alimentação - da Rede de 

Colaboração Intermunicipal em Educação, coordenada pela TRIADE (Instituto Positivo, 

Fundação Natura e Instituto Positivo de Curitiba), sendo eles: I Encontro do Ciclo de Formação 

da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, em Votuporanga, São Paulo; IV 

Encontro Nacional da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, na Universidade 

Positivo, em Curitiba, Paraná; II Encontro do Ciclo de Formação da Rede de Colaboração 

Intermunicipal em Educação em São Paulo, no Estado de São Paulo e II Seminário Movimento 

Colabora Educação, em Brasília. Também foi realizada visita técnica ao Instituição de Ensino 

Superior (IES) IMED para definição de um parceria de com o ADE Serra Catarinense, em Passo 

Fundo, no Rio Grande do Sul. 

 

2.3 CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS 

NUTRICIONISTAS DA SERRA CATARINENSE:  

2.3.1 A Rede das Nutricionistas conseguiu se estruturar de maneira efetiva por meio da 

comunicação permanente em conta do WhatsApp e e-mail, com trocas de informações e 

experiências, além de realizar reuniões mensais e um encontro regional de alimentação escolar 

para centro e vinte profissionais da Serra Catarinense, com palestras de representantes do 

Conselho Regional de Nutrição de Florianópolis e da coordenadora de Projetos e Negócios da 

EPAGRI, na UNIPLAC, em Lages.  

 

2.4 IMPLANTAÇÃO DA BNCC/BCC NOS SISTEMAS DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL: 

 

2.4.1 Com a decisão de dezesseis municípios implementarem a BCC em seus sistemas de 

ensino, o Programa Educação Municipal iniciou esse trabalho com a realização de um evento 
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regional para trezentos e cinquenta profissionais sobre “Implantação da BNCC na Educação 

Infantil e suas práticas pedagógicas”, em parceria com a UNDIME/SC, na UNIPLAC, em 

Lages. Na continuidade desse trabalho de implementação da BCC, também foram realizados 

encontro de formação para a coordenação pedagógica das secretarias municipais de educação 

da Serra Catarinense, também em parceria com a UNDIME/SC, em São Joaquim. Além desses, 

foram realizadas visitas de estudo à Secretaria Municipal de Educação e aos Centros de 

Educação Infantil de Blumenau, ao laboratório de Educação Maker no Programa de Mestrado 

em Computação Aplicada, na UNIVALI, em Itajaí, Santa Catarina e ao CAED - Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas 

Gerais, com passagem, hospedagem e alimentação subsidiada pelo centro mineiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


