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Município

QUINZE DE NOVEMBRO

Região

Alto Jacuí

Microrregião

Triticultora de Cruz Alta

Mesorregião

Fronteira

Distância de Porto Alegre

310 km

Altitude Sede

410 m

Latitude

- 28° 44’29” S

Longitude

53º 05’36” W

População- Censo 2010

3.653 habitantes

Residentes área urbana

1.961 habitantes

Residentes área rural

1.692 habitantes

População-Censo IBGE 2010

3.653 habitantes

Data da Emancipação

08 de Dezembro de 1987

Total de Eleitores 2012

3.183

Porte do Município

Pequeno

Índice de Desenvolvimento Humano
Índice de PIB- Anual (IDHM-E)- Anual –IBGE 2005

R$ 10.813,51

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) Atlas de 0,828
Desenvolvimento Humano /PNUD (2000)
Ranking por UF

6º

Ranking Nacional

7º
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1 - APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação- PME constitui-se a partir da sanção do Plano Nacional
de Educação (PNE), em 25 de Junho, pela presidenta Dilma Rousseff, com o mesmo texto
aprovado no último dia 3 de junho pela Câmara dos Deputados. Sem vetos presidenciais, a Lei
13.005/2014 (PNE) define metas e estabelece estratégias à educação nacional para o próximo
decênio, está estruturado em 12 artigos e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de
concretização e de seus objetivos.
Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de
escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em
todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no
tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública
e a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes. (BRASIL, 2001).

A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação se tornem leis
com caráter autônomo, a partir do art. 214 que prevê: a) erradicação do analfabetismo; b)
universalização do atendimento escolar; c) melhoria da qualidade de ensino; d) formação para o
trabalho; e) promoção humanística, científica e tecnológica, seguindo também as diretrizes e
bases da educação estabelecidas na LDBEN 9394/1996. Este documento traz o diagnóstico da
realidade educacional municipal em todos os seus níveis e modalidades, com bases na legislação
vigentes municipais, nas ações da Conferência Nacional de Educação 2010 (CONAE), que
aprovou 677 deliberações sobre o Sistema Nacional Articulado de Educação e o Plano Nacional
de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação, bem como o que determina o Plano de
Desenvolvimento da Educação do país, instituída a partir do Plano de Metas “Compromisso
todos pela Educação”, CONAE 2014 que deliberou e apresentou um conjunto de propostas que
subsidiará a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE), indicando responsabilidades,
corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os atores
envolvidos com o objetivo de aproximar nosso olhar investigativo entre as metas propostas do
PNE com as ações de gestão que estão sendo desenvolvidas no município de Quinze de
Novembro/RS.
A elaboração do PME contou com a liderança do Departamento Municipal de Educação
e Desporto, envolvendo os atores da rede municipal, estadual, confirmando a necessidade de
articulação com todos os entes envolvidos na educação do município de Quinze de
Novembro/RS, num caráter democrático e participativo da sociedade constituído por uma
Comissão organizadora para elaboração do Plano Municipal de Educação.
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2 - INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Educação de Quinze de Novembro – PME, também chamado de
Plano Decenal, pois é elaborado para ser utilizado em um período de 10 anos, foi reformulado
com o envolvimento coletivo, de participantes preocupados em pensar novas formas de educação
a partir do contexto nacional, das necessidades e desafios que constantemente são apresentados
pela sociedade contemporânea.
A reelaboração do PME teve as primeiras discussões com representantes de Escolas
Públicas Municipais e Estadual, em parceria com o Departamento Municipal de Educação e
Desporto do município, formando a comissão responsável, designada através da Portaria
Municipal nº 4.664/2014 de 09 de Maio de 2014, onde realizaram os primeiros
encaminhamentos e estudos sobre o processo de elaboração do PME.
O Município utilizou como primeira referência, o Plano Nacional de Educação e a
Constituição Federal que em seu Art. 214 estabelece, a erradicação do analfabetismo, a
universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o
trabalho e a formação humanística, científica e tecnológica do país, para fixar seus objetivos.
Este Plano Decenal constitui-se como instrumento político e técnico, cujo desafio é
garantir o acesso à escola e um avanço na qualidade da educação oferecida. Não se configurando
como plano de governo, mas sim, na relevante proposta de educação para o município na década
a qual é proposto. Com a finalidade de propor uma melhor formulação e adequação às metas a
serem cumpridas, o Plano Municipal de Educação tem como objetivos principais:
 A elevação global do nível de escolaridade da população;
 A melhoria da qualidade de ensino nos níveis oferecidos;
 A redução das desigualdades sociais e locais no tocante ao acesso e à permanência, com
sucesso, na educação pública;
 Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo
aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para
responder ao desafio de oferecer uma educação de qualidade que precisa ser construída constante
e progressivamente, são estabelecidas prioridades nesse plano, segundo o dever constitucional e
as necessidades sociais, sendo as seguintes:
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 Garantia de ensino fundamental obrigatório (de nove anos) a todas as crianças e
adolescentes assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse
ensino, e o possível atendimento em tempo integral, e acesso a todos que a ele não o
tiveram na idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz
parte dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de
partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é
entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, das
operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da
diversidade do espaço físico e político mundial e da constituição da sociedade brasileira.
Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente dos seus direitos e
deveres.
 Ampliação do atendimento à educação infantil e previsão da extensão da escolaridade
obrigatória para crianças de seis quatro anos de idade, quer na educação infantil, quer no
ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial.
 Valorização dos profissionais da educação. Deverá ser dada atenção à formação inicial e
continuada, em especial, dos educadores. Faz parte dessa valorização a garantia das
condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas,
salário digno, com piso salarial e carreira de magistério. Educação física em turno inverso
no regular educação física formativa e a parte esportiva em outro turno.
Este Plano Municipal de Educação está organizado em capítulos, abordando os seguintes temas:
 As diretrizes para a gestão e o financiamento da educação;
 As diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino;
 As diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais
da educação, nos próximos dez anos.
O dinamismo na construção do PME deteve-se na elaboração de um diagnóstico,
avaliado a partir de estudos e discussões da equipe responsável. Num segundo momento foram
traçadas as diretrizes relacionadas aos temas discutidos em cada etapa do PME, concluindo
então, com a exposição dos objetivos e metas, debatendo-se a efetivação de suas ações.
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3 - DADOS DO MUNICÍPIO
Quinze de Novembro/RS – Brasil
Data de Fundação: Meados de 1914
Data de Emancipação: 08 de Dezembro de 1987, pela lei Estadual nº 8.454 de 8 de Dezembro de
1987, que cria o Município de Quinze de Novembro/RS.

3.1 - Apresentação/ Localização do município
3.1.1 - Localização
O município de Quinze de Novembro está situado na Mesorregião Fronteira,
Microrregião Triticultora de Cruz Alta - Região Colonial do Alto Jacuí do Estado do Rio Grande
do Sul.
As altitudes variam de 341 m a 419 m, acima do nível do mar.
Coordenadas dos dois extremos:
Extremo Norte:
Latitude: - 28° 41’59” S.
Longitude: 53° 05’ 38” W.

Extremo Sul:
Latitude: - 28° 51’ 56” S.
Longitude: 53° 05’ 38” W.

Coordenadas da Sede:
Local em frente à Prefeitura Municipal na Rua Gonçalves Dias, 875.
Latitude: - 28° 44’ 29” S
Longitude: 53º 05’ 36” W

3.1.2 - Limites/Divisas
Norte: Ibirubá
Sul: Campos Borges
Leste: Selbach e Alto Alegre
Oeste: Fortaleza dos Valos e Cruz Alta
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3.1.3 – Distâncias
Ibirubá: 11 km, pela VRS 024
Passo Fundo: 100 km pela RS 223
Cruz Alta: 66 km pela RS 223 e pela BR 377
Porto Alegre: 310 km pela RS 223 e pela BR 386

3.2 - Área Física
Área do Município: 228 km²
Área da zona Urbana: 15 km²
Número de Bairros: 5
Área da zona Rural: 213 km²
Fonte: Censo Agropecuário IBGE 1997.

3.3 - Bacia Hidrográfica
Alto Jacuí - COAJU.

3.4 - Distritos
Santa Clara do Ingaí e Sede Aurora.

3.5 - População
Urbana: 1.961
Rural: 1.692
Total: 3.653
Dados do Censo do IBGE 2010

3.6 - Etnias
Descendentes de Alemães: 70 %
Descendentes de Portugueses: 20 %
Descendentes de Italianos: 10 %
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3.7- Escolas
EMEI Pequeno Polegar Profª Gerarda Michels Prante;
EMEF Progresso;
EMEF Nossa Senhora de Lourdes;
EMEF Marechal Deodoro da Fonseca;
EMEF Santa Clara
EEEB Menino Deus

4 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
4.1- Executivo:
Prefeita: Nilva Lopes Maldaner
Vice Prefeito: Leandro Ruppenthal
4.2- Legislativo:
Vereadores:
ELTON SCARSI- Presidente 2015 – PMDB
GUSTAVO PEUKERT STOLTE – PMDB
LAIR BLASI – PMDB
SIGMAR PAUSE HORBACH – PDT
JACQUES BRANDENBURG GÜNTZEL – PMDB
LAUDENO LOTARIO EICKSTAEDT – PMDB
ANGÉLICA HORST – PDT
EVANDRO GALERA – PP
GÉRICO LORIMAR WOTTRICH – PMDB

5 - ASPECTOS HISTÓRICOS
As origens do Município de Quinze de Novembro remontam do final do século XIX e
início do século XX, período que abrange os anos compreendidos entre 1896 e 1914. A
colonização propriamente dita iniciou no distrito de Santa Clara, em 1986, com famílias
advindas de Montenegro. O núcleo Quinze de Novembro começou a ser colonizado em 1914
quando o topógrafo alemão Alberto Schmidt providenciou o loteamento e a venda das terras aos
colonos vindos de Cruz Alta, então sede municipal, e da região da Colônia Velha do Rio Grande
do Sul, quase todos descendentes de imigrantes alemães. O nome de Quinze de Novembro tem a
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sua origem possivelmente, na data de inauguração do templo local da comunidade Evangélica,
em 15 de Novembro de 1915, a comunidade passou de 8º Distrito de Cruz Alta a 3º Distrito de
Ibirubá.
A história de um povo, de uma comunidade como Quinze de Novembro são fatos
marcantes, que marcaram a vida de uma gente que lutou, que contribuiu para o crescimento.
Quando chegaram os primeiros colonizadores alemães algumas pessoas aqui já habitavam, são
eles: Gregório “O Gringo”, João Lourenço, Demiciano Vidal de Campos e João de Freitas.
A região tornou-se alvo dos colonizadores do Município de Cruz Alta, através do
colonizador Alberto Schmidt, topógrafo alemão, que providenciou a divisão dos lotes e venda
das terras aos colonos. A fertilidade das terras atraiu pessoas de Cruz Alta e das chamadas
colônias velhas: Teotônia, Estrela, Lageado, São Sebastião do Caí, e São Leopoldo.
Os pioneiros construíram suas casas e galpões. Também construíram a primeira capela de
madeira, inaugurada em 19 de Maio de 1915, que serviu como sala de aula, demonstrando assim
entusiasmo, vontade, motivados por uma vida em um novo ambiente.
As primeiras famílias que aqui se estabeleceram foram: Carlos Bratz, José Ritter,
Henrique Fassbinder, Júlio Maurer, João Busch, Alberto Schäfer, Francisco Konrad, Julio
Zemermann, Augusto Baldus, Reinaldo Maurer, Guilherme Bratz, Otto Rannow, Henrique
Muller, Jacob Baumgart, Henrique Zimmermann, Adão Willig, Henrique Kretchmann, Alfredo
Schmidt, Elibio Solf, Balduíno Saueressig.
Quinze de Novembro desde a sua colonização oficial (1914) destacou-se nas atividades
econômicas, industriais e comerciais. Sendo suas principais atividades o plantio de milho,
mandioca, industrialização de madeira, surgindo assim as atafonas, os moinhos, e inúmeras
serrarias que ocasionaram um desmatamento acentuado.
Na área de indústrias destacaram-se também, alambiques, cervejarias, ferrarias,
queijarias, marcernarias, carpintarias, funilarias, sapatarias, curtumes e outros.
O setor comercial foi de grande destaque, havia lojas onde os colonos comercializavam
seus produtos, além de bares, padarias, hotéis, farmácias, matadouros, oficinas mecânicas e de
conserto de armas, cartório de registro civil e centro telefônico.

Colonização de Santa Clara do Ingaí
A colonização de Santa Clara do Ingaí iniciou por volta de 1896. Constitui-se a mais
antiga colonização da região.
Oriundas do Município de Montenegro, as famílias de origem alemã: Merg, Peuckert e
Wilke que deram início a colonização. A viagem, realizada com carroças, levou 12 dias até
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chegar ao seu destino. O local era denominado Valos no início da colonização. Com a venda da
carroça e cinco cavalos, o senhor Guilherme Wilke adquiriu uma área de campo do senhor
Ricardo Vidal, dando início ao trabalho com criação de gado e comércio.
De acordo com os documentos a localidade anteriormente Chamava-se Valos, e fazia
parte da região dos Valos, 3º Distrito de Cruz Alta. A origem do nome Santa Clara é
desconhecida, a partir de 1914 outros documentos, este nome, as razões destas mudanças são
desconhecidas. Supõe-se que, para distinguir a localidade de outra com o mesmo nome, mais
tarde foi acrescentado o complemento “Ingaì”, relacionado ao rio do mesmo nome, cujo o
significado na língua guarani e´: Ingá= fruto de polpa aveludada e comestível; e hy= água do
rio.
Os colonizadores trouxeram consigo costumes de seu País de origem, entre eles o gosto
pelas festas, corais, tiro ao alvo, bolão e outros. Inicialmente as famílias reuniam-se em casas
para as suas festas, mais tarde construíram um salão onde além de festas eram realizadas
reuniões.
O ensino e a educação naquela época estava a cargo de professores sem titulação, isto é, pais
com mais conhecimento, dedicavam-se a tarefa de instruir. Dentre eles se destacou o professor
Roberto Klaesener. Mais tarde, surgiu uma Sociedade Escolar, a qual se originou da
Comunidade Evangélica Luterana São Pedro. A igreja e a escola funcionavam no mesmo prédio,
sendo que o Pastor Henry Wittrock (1902-1905) além de pastor era o professor da escola. As
aulas eram ministradas na língua alemã.
Santa Clara do Ingaí pertencia ao município de Cruz Alta, como 3º Distrito, criado pelo
decreto nº 08 de 5 de Março de 1900. A partir de 1987 passou a pertencer ao município de
Quinze de Novembro.

Colonização de Sede Aurora
Criada a colônia Emílio Calo, área de terras pertencentes a viúva Aurora Pero, situada no
extremo Sudoeste do município de Cruz Alta. Sua colonização iniciou-se por volta de 1925,
época que as colônias foram divididas em lotes próximos aos rios Jacuí e Jacuí Mirim (Lagoão).
Foi escolhido um local para a sede da colônia, feito os lotes urbanos, cujos terrenos foram
vendidos a imigrantes italianos que denominaram o local de Sede Aurora.
A Proprietária das terras dona Aurora realizou a doação de um sino e material de
construção para uma capela, filiada à paróquia de Ibirubá/RS. Em 1939 foi dado o decreto de
criação da Paróquia Nossa Senhora da Saúde de Sede Aurora, pelo Bispo Dom Antonio Reis de
Santa Maria. Os serviços da Paróquia foram ministrados pelo Padre Paulo Bortolini. Pertenciam
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a paróquia as seguintes capelas: Sede Vitória, Treze de Maio, Passo do Lagoão, Quinze de
Novembro, Fortaleza dos Valos, São Sebastião e Santo Antônio.
Em 1930, época em que chegaram as primeiras famílias italianas para colonizar as terras
de Sede Aurora, entre eles os irmãos Fioravente e Fidel Dal Castel. Os primeiros moradores
vieram de Guaporé, Encantado, Anta Gorda, e Nova Palma.
Dedicaram-se à agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. As principais
indústrias eram: Fábrica de gomalaca, de queijos, vassouras, túmulos, atafonas, engenhos,
ferrarias, moinhos, sapatarias, selaria, açougues, alfaiatarias e gabinete dentário.
A primeira escola foi fundada em 1936 e tinha como professor o senhor Osvaldo
Werlang.
Sede Aurora possuía a sua própria energia elétrica que funcionava com um dínamo que
foi instalado pelo senhor Ataliba Klein, sendo os seus criadores o senhor Sadi Parnevit e Alfredo
De Bortoli.
Com a construção da Usina Hidroelétrica do Passo Real, Sede Aurora perdeu a maior
parte de seu território, os moradores foram reassentados em outras fazendas e Sede Aurora parou
de crescer;
Tornou-se ponto turístico do Município, com uma área de camping, onde no verão
acontecem várias competições. Tendo ainda como atrativos a Igreja Nossa Senhora da Saúde, a
Gruta Nossa Senhora de Lourdes revestida com pedras semi-preciosas e o Museu Padre
Bortolini.
A história do município teve um marco importante que foi a construção da hidrelétrica do
Passo Real que entrou em operação em 1970. Nesta época perderam-se terras agricultáveis, flora
e fauna, bem como o desaparecimento da localidade de Passo do Lagoão e a ponte que ficaria
submersa pelas águas. A obra que viria a transformar-se no maior lago artificial do Estado do
Rio Grande do Sul, com uma área inundada no seu nível máximo de água, de 225 km2,
acumulando 3,6 bilhões metros cúbicos de água. Possui uma extensão de 3.850m de
comprimento e uma altura máxima de 58m na base do leito do rio.
A Usina Hidrelétrica do Passo Real foi construída pela CEEE – Companhia Estadual de
Energia Elétrica. Inundou uma área de aproximadamente 23 mil hectares e atingiu 1.600
propriedades rurais, onde viviam aproximadamente 2.200 famílias. A CEEE propôs aos
proprietários dessas terras, uma indenização de cento e cinqüenta cruzeiros por hectare para que
estes desocupassem a área que seria alagada. Na época, não foi possível adquirir novas terras,
pois o preço oferecido era muito baixo.
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Três fazendas foram adquiridas em 1970 pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária:
Boa Vista, Itaíba e a dos Colorados, nesta época 524 famílias foram reassentadas e depois de
dois anos, mais 71, em Ronda Alta na fazenda “Sagrisa”. Algumas famílias conseguiram
instalar-se após duas décadas no Capão Bonito, município do Salto do Jacuí, outras, no Botão de
Ouro município de Jóia e um grupo na fazenda Anoni no município de Pontão. Outras se
incorporaram na luta do Movimento dos Sem Terra. Porém, a grande maioria das pessoas
atingidas pela barragem, ainda hoje esperam alguma solução.
Uma nova ponte foi construída, 300m abaixo, mas o que era previsto aconteceu: com o
rápido avanço das águas não houve tempo hábil para a sua conclusão, levando os técnicos a
implodir o que já havia sido construído.
E novamente as pessoas recorreram para o sistema de barca, em estado precário, e
quando não engrenava levava 15 minutos para os usuários fazerem a travessia. Quando não
estava em funcionamento era necessário fazer mais de 40 km para se chegar em Ibirubá ou Cruz
Alta.
Líderes da comunidade de Santa Clara do Ingaí e Quinze de Novembro se uniram com as
autoridades de Ibirubá que reivindicaram a construção da ponte, várias viagens, reuniões,
estratégias foram criadas por longos anos. Muitos desacreditaram que tal obra um dia se
realizaria, mas seus criadores jamais desistiram.
No período eleitoral, quando os candidatos a deputado realizavam comícios pelo interior,
os mentores da ideia não poupavam nas cobranças, tanto que imprimiram milhares de panfletos
dizendo: “Chega de promessas. Povo sem ponte, candidato sem voto. Se não merecemos ponte,
muito menos vocês o nosso voto”.
A panfletagem surtiu algum efeito. No 21º aniversário de emancipação do município de
Ibirubá, dia 28 de fevereiro de 1976, o governador Synval Guazzelli anunciou soluções para
algumas das reivindicações feitas, entre elas, a assinatura do contrato de concorrência para a
construção da ponte Passo do Lagoão. Em agosto do mesmo ano o Engenheiro Firmino
Girardello e o presidente da Cintea (construtora) Luiz Fernando Rodrigues foram recepcionados
pelo prefeito de Ibirubá Edgar Otto Fleck e lideranças deslocando-se para Quinze de Novembro
e Santa Clara do Ingaí, a fim de inspecionar o andamento das obras da travessia do Passo do
Lagoão. Mais de 500 metros de aterro já havia se iniciado dentro do cronograma traçado e as
obras continuaram até 17 de março de 1978, quando da inauguração.
O Município de Quinze de Novembro- RS, teve sua emancipação política-administrativa
em data de 08 de dezembro de 1987, através da Lei Estadual n 8.454/87, constituída de três
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distritos: 1° Distrito: Sede Municipal; 2º Distrito: Sede Aurora e 3° Distrito: Santa Clara do
Ingaí.
Hoje Quinze de Novembro é denominada “A Capital do Turismo Regional”, a “Terra das
Águas da Rota das Terras”. O município procura cada vez mais integrar o turismo dentro do
contexto da comunidade local, educando o seu povo para o turismo sustentável. Com este projeto
pedagógico objetiva-se envolver toda a comunidade em programas sociais de cultura,
gastronomia, lazer, de valorização de todo o contexto natural e sócio cultural da região,
proporcionando aos visitantes inúmeros eventos culturais e recreativos: Festas Populares e
Esportivas, Kerb, Festivais de Chopp, da Polenta, do Produto Suíno, Festival Música é Cultura,
Noite da Arte, Mateada, Feira de Artesanato, Café Colonial, Encontro Municipal da Mulher,
Encontro de Corais, Natal em Comunidade, EXPOQUINZE, Semana do Município e outros.
O Canto Coral, a Banda Municipal, as danças alemãs e gauchescas, o teatro, as bandinhas
e os conjuntos musicais estão sempre presentes nos eventos.
A cidade possui vários museus instalados, um na praça da cidade, um de ciências
naturais, Museu Municipal Padre Paulo Bortolini, no Distrito de Sede Aurora, estes museus
possuem o importante papel de guardar e transmitir a história do município.
Quinze de Novembro é uma cidade bonita. Encanta seus visitantes pela suas belezas
naturais, pela limpeza e ordem, pelos seus jardins floridos, pela sua gente alegre e hospitaleira.

6 - HISTÓRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
6.1-EMEI PEQUENO POLEGAR – Profª Gerarda Michels Prante
LOCALIDADE SEDE MUNICIPAL
DIRETORA: Elisete de Jesus Kempf
ASSESSORA PEDAGÓGICA: Marta Goelzer
PROFESSORAS: Denise Tramontini Müller, Daiene Aline Richert, Dagemar Schneider
Sauer, Daniela Barth Giongo, Livani Stolte Bock, Michele Michels Prante Peukert;
AUXILIARES DE ENSINO: Angela Christ, Beatriz Vargas, Viviane Thiesen, Franciele
Ruppenhtal, Janice Kaisekamp, Estanyara Ponsoni, Cátia Deustsch, Maiara Rauch, Patrícia
Conrad, Juliane Petry, Vânia Tiemann, Juliana Wermeier, Miriam Ebbing, Erna Elaine Guntzel,
Joice Prediger, Rejane Watte, Silvana Rodrigues;
ESTAGIÁRIAS CIEE: Daniela Solf, Sara Diettrich, Fabrícia Christ, Júlia Ritter, Camila
Maier, Fernanda Schneider, Letícia Cavalheiro, Caroline Cardozo, Jaqueline Dressler, Laila
Perin, Daiane Kempf, Lucas Campos;
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SERVENTES: Cátia Geller, Eliziane Fernandes, Rosângla Eickstaedt;
COZINHEIRAS: Camila Willsmann, Sebastiana De Jesus De Oliveira;
PRESIDENTE DA APPF : Leandro Kaemmerer
NÚMERO DE ALUNOS: 170

HISTÓRICO
A Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar Profª Gerarda Michels Prante,
situada à Rua Alberto Schmidt, 1545, Centro, Quinze de Novembro, RS, CEP 98230-000, foi
criada pelos seguintes Atos Legais:
Lei Municipal nº 262/1994, de 15-3-1994: Cria e Instala a Creche Municipal Pequeno
Polegar;
Lei Municipal nº 443/1997, de 25-4-1997: Cria a denomina a Escola Municipal de
Maternal e Jardim de Infância Pequeno Polegar;
Portaria nº 1.552/2000, de 6-11-2000: Designa Escola Municipal de Educação Infantil
Pequeno Polegar.
Lei Municipal nº 1.795/2012, de 02 de janeiro de 2012: Estabelece mudança de endereço
para o prédio construído através do programa Proinfância, junto a Rua Alberto Schmidt, e a
mesma terá a denominação de EMEI Pequeno Polegar – Professora Gerarda Michels Prante.
A escola funciona em turno integral: e nos turnos da manhã das 07horas às 12horas e no
turno da tarde das 13horas às 18horas15min.
Possui 170 crianças matriculadas, distribuídas nas turmas de berçários, maternais e préescola.
A escola tem como missão contribuir para a constante melhoria das condições
educacionais de nossa sociedade, com o objetivo de assegurar uma educação de qualidade as
nossas crianças em um ambiente social e individual, participativo, criativo e inovador e de
respeito às diferenças.
O espaço físico da escola conta com: sala dos professores, sala da direção, sala da
secretaria, cozinha, refeitório, lactário salas de aula, área coberta, espaço para recreação,
pracinha.
A escola é mantida pela Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, de onde vem todo
o suporte pedagógico e administrativo, onde também é ofertado o atendimento psicológico,
psicopedagógico também temos um acompanhamento nutricional para as crianças da rede
municipal.

Para promover sua autonomia da rede municipal de ensino participamos do
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Programa Dinheiro na Escola (PDDE) e Brasil Carinhoso, e participamos dos projetos de
Educação Fiscal, Programa Saúde nas Escolas, Programa “A União Faz a Vida”,
São desenvolvidas ainda na escola: Oficina do Movimento, Festa de Carnaval, Chá em
Homenagem as Mães, Noite do Super Pai, Semana da Criança, Festa Junina e participamos de
campanhas e eventos comunitários.
Trabalhamos com amor, dedicação e profissionalismo para receber a todos.

6.2-EMEF MARECHAL DEODORO DA FONSECA
LOCALIDADE – PICADA CAFÉ
PROFESSORA: Jaqueline Camera de Mello Dorfey – 1º a 4º anos
ESTAGIÁRIA: Jennifer Peukert - Maternal e Pré-escola
PRESIDENTE CPM- Adriana Rückert
MERENDEIRA: Cláudia Eggers Rannow
ALUNOS: 22

HISTÓRICO
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Deodoro da Fonseca em
funcionamento desde 01 de março de 1918, obteve os seguintes Atos Oficiais:
I – Decreto Municipal de Criação: nº 449/77, de 21 de dezembro de 1977.
II- Portaria/Decreto de Reorganização: Nº 09117/78 de 19 de junho de 1978, que autoriza
a designação de Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Marechal Deodoro da Fonseca para
Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca.
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III – Portaria Municipal Nº 1.282/98 de 04 de janeiro de 1999, de acordo com a Resolução
nº 001/98, de 03/11/98, do Conselho Municipal de Educação, que autoriza a designação de
Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, para Escola Municipal de Ensino Fundamental
Marechal Deodoro da Fonseca.
São desenvolvidos projetos na área da Educação Fiscal, horta jardinagem, leitura e
matemática, realizados durante todo o ano pelos alunos e professores com participação dos pais e
comunidade escolar.
Em 2015, os alunos criaram um logotipo para os uniforme da escola, simbolizando a
escola do campo e os caminhos/escolhas que ela nos proporciona para um futuro melhor.

6.3- EMEF NOSSA SENHORA DE LOURDES
LOCALIDADE- VOLTA GAÚCHA
PROFESSORA: Denise Tramontini Müller – 1º ao 4º anos
AUXILIAR DE ENSINO: Rejane Bellini
CIEE: Luana Scarsi
PRESIDENTE CPM: André Tiemann
ALUNOS: 23
HISTÓRICO:
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Lourdes em funcionamento
desde 01 de março de 1959, obteve os seguintes Atos Oficiais:
I – Decreto Municipal de Criação: nº 449/77, de 21 de dezembro de 1977.
II- Portaria/Decreto de Reorganização: Nº 08751/78 de 13 de junho de 1978, que autoriza
a designação de Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Nossa Senhora de Lourdes para Escola
Municipal Nossa Senhora de Lourdes.
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III – Portaria Municipal Nº 1.280/99 de 04 de janeiro de 1999, de acordo com a Resolução
nº 001/98, de 03/11/98, do Conselho Municipal de Educação, que autoriza a designação de
Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, para Escola Municipal de Ensino Fundamental
Nossa Senhora de Lourdes.

6.4-EMEF PROGRESSO
LOCALIDADE - SEDE MUNICIPAL
DIRETORA: Fabiane Corrêa Wottrich
ASSESSORA PEDAGÓGICA: Rosane Vieira
PROFESSORAS: Berta Elisa Grave, Lidiane Fernandes da Costa, Janét Oliveira,
Patrícia Simone Muller de Oliveira, Luciana dos Santos, Tatiane Pause, Gisele Lauxen Adolfo,
César Gilmar Schafer, Miriam Tauchert Schemmer, Marcia Cristina Diemer Breitenbach,
Claudia Klein Hoelscher, Estefane Maurer Dresch, João Vilmar de Souza Mendes, Fabiane
Kaemmerer Klein, Rosane Garcia Corrêa Pause, Leila Weimer Krug, Márcia Ruppenthal
Petersen
AUXILIAR DE ENSINO: Potira Rafaela Benedetti Kuhn
CIEE - Karen Fernanda Fassbinder, Lucas Campos, Mateus Budke
COZINHEIRAS: Julia Wilke Spielmann e Tania Musskopf;
SERVENTES: Marisete Wagner e Vanderlei Nietiedt.
PRESIDENTE DO CPM: Giovana Pinno
ALUNOS: 192
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HISTÓRICO:
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Progresso, situada à Rua Dona Etelvina
1260, Bairro Colina, em funcionamento desde 01 de março de 1926, obteve os seguintes Atos
Oficiais:
I – Decreto Municipal de Criação: nº 449/77, de 21 de dezembro de 1977.
II- Portaria / Decreto de Reorganização: Nº 07903/78 de 25 de maio de 1978, que
autoriza a designação de Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Progresso para Escola
Municipal Progresso.
III – Portaria Municipal Nº 1.285/99 de 04 de janeiro de 1999, de acordo com a
Resolução nº 001/98, de 03/11/98, do Conselho Municipal de Educação, que autoriza a
designação de Escola Municipal Progresso para Escola Municipal de Ensino Fundamental
Progresso.
IV – 01/03/2006 – Transferência da Escola para o centro do município, conforme Portaria
Municipal 2.791/2006 de 21 de julho de 2006.
A escola funciona em dois turnos: no turno da manhã com início às 7:30h e término às
11:40h e o turno da tarde com início às 13h e término às 17h. São atendidas 192 crianças do 1°
ao 9° ano do ensino fundamental de nove anos.
O espaço físico da escola conta com: Sala de Direção e Secretaria – adaptada, Sala dos
Professores, Cozinha, Refeitório, Sanitários, Acessibilidade, Salas de aula, Área coberta, Espaço
para recreação, Segurança (Parte do espaço físico da escola é fechada com grades e outra parte
com tela).
A escola é mantida pela Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, de onde vem todo
o suporte pedagógico e administrativo. Para promover sua autonomia da rede municipal de
ensino participa do Programa Dinheiro Na Escola (PDDE) e também conta com a colaboração da
CPM (Círculo de Pais e Mestres). Tendo como Tema: O lema: “Estimulando Ações
Cooperativas para Promover a Cultura de Paz” oferece aos alunos como forma de qualificar o
ensino projetos/participações/parcerias que são desenvolvidos com a comunidade escolar:
Oficinas/palestras; Programa “A União Faz a Vida” – SICREDI/Prefeitura Municipal; Projeto
Escola no Campo – SINGENTA; Projeto Dupond–Löser Sereais, Programa Municipal de
Educação Fiscal; Projeto Oratória nas Escolas; PROERD; Caravana da Leitura; Programa Saúde
na Escola; Eventos Comunitários e Campanhas; Festa Junina/Dia das Mães/Feijoada dos Pais.
Destacamos ainda, as diversas atividades realizadas em nosso educandário com o intuito
de estimular o aprendizado do aluno e por dispormos de atendimento especializado aos alunos
com dificuldades de aprendizagem no contra turno, através do Projeto Laboratório de
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Aprendizagem e estarmos regulamentando no AEE- Atendimento Educacional Especializado,
trabalhando com a inclusão de alunos com deficiência vimos a necessidade de ampliação de
nosso prédio, pois estas atividades não estão ocorrendo com êxito devido a falta de espaço físico
adequado/salas.

6.5- EMEF SANTA CLARA
LOCALIDADE SANTA CLARA DO INGAÍ
DIRETORA: Isolda da Costa
PROFESSORES: Gabriela Lagemann, Scheila Kaderli, Lizane Campos Horbach,
Tatiane Pause Santos, Rosemeri Bohrz, Márcia Ruppenthal, Leila W. Krug, Fabiane K. Klein,
Miriam T. Schemmer, João V. S. Mendes, Rosane Correa Pause, Estefane Dresch.
AUXILIAR: Sandra Ebbing
CIEES: Alexandra Peukert, Julia Krug Schmidt
FUNCIONÁRIAS: Liane Staudt, Gisléia Wayhs
PRESIDENTE DO CPM: Gerson Campos
NÚMERO DE ALUNOS: 77
HISTÓRICO
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Clara, tem sede no Distrito de Santa
Clara do Ingaí; município de Quinze de Novembro – RS.
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A Escola municipal de Ensino Fundamental Santa Clara, reorganizada de acordo com a
resolução nº 111/74 – CEE, através do Decreto nº 27323 de 12 de julho de 1978, publicado(a) no
Diário Oficial de 12 de julho de 1978, obteve, desde sua criação, os seguintes atos oficiais:
I – Decreto nº 6925 – eleva a Escola Reunida de 07/03/1956, publicada no Diário Oficial
de 09/03/1956;
II – Decreto nº 7427, revoga o art. 1º do Decreto nº 2343, que transfere em Escola Rural
de 19/11/56, publicada(o) no Diário Oficial de 16/12/56;
III – Decreto nº 19818 de 13/08/69, considera Escola Rural, publicado(a), no Diário
Oficial de 16/08/69;
IV – Decreto nº 27323 de 12/07/78, reorganiza e denomina, publicada(o) no Diário
Oficial de 12/08/1978;
V – Portaria nº 12770 de 19/05/1982, autoriza o funcionamento da 6ª série a partir de
1982 publicado(a) no Diário Oficial de 24/05/82;
VI – Portaria

nº 4522 de 17/02/83, autoriza o funcionamento das 7ª e 8ª séries

respectivamente 1983 e 1984 e designa Escola Estadual de 1º Grau Santa Clara publicado(a) no
Diário Oficial de 23 de fevereiro de 1983 (23/02/1983);
VII – Portaria Ato/SE 00049 de 14 de fevereiro de 1997, transfere a manutenção e altera
denominação para Escola Municipal de 1º Grau Santa Clara, publicado(a) no Diário Oficial de
18/02/97;
VIII – Resolução nº 001/98, de 03 de novembro de 1998, do Conselho Municipal de
Educação, altera denominação para Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Clara;
IX – Portaria nº 1.283/99 de 04 de janeiro de 1999, designa Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santa Clara.
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6.6 - ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MENINO DEUS
LOCALIDADE: SEDE MUNICIPAL, Rua Carlos Gomes, 316, Centro.
DIRETOR: João Vilmar de Souza Mendes
VICE-DIRETORES: Andriela Fabiana Korp Kuhn- Manhã, Cláudia Klein HoelscherTarde e Elenir Regina Cassol Schwingel- Noite
PROFESSORES: Silvane Lupatini Willig, Elenir Regina Cassol Schwingel, João
Vilmar De Souza Mendes, Noemia Güntzel Ruppenthal, Lizete Maria Baumgratz Mendes, Ana
Luisa Claas Prediger, Dalva Rejane De Oliveira, Ineida Teresinha Maldaner Lui, Helena Brenner
Schäfer, Nair Marmett, Loreno José Maldaner, Jeanice Claudia Bratz, Rosvita Franke
Hagemann, Leila Weimer Krug, Noeli Celso, Fabiane Kaemmerer Klein, Adriana Stadtlober
Dal’forno, Claudia Klein Hoelscher, Andriela Fabiana Korp Kuhn, Monica Jodele De Oliveira
Klein, Marcia Ruppenthal Petersen, Vânia Ruppenthal Frühling, Livani Stolte Bock, Luciane
Fioreze, Carla Tatiane Herberts, Michele Horbach Kohl, Ana Paula Wojahn, Naureline Toledo,
Julia Scholl, Fabiane Corrêa Wottrich, Maria Alice Schneider, Berta Elisa Grave
ORIENTADORA EDUCACIONAL: Lúcia de Fátima da Silva Horbach
AGENTE EDUCACIONAL I- Manutenção da Infra-Estrutura: Nair Marmett,
Tatiana da Silva Güntzel, Alexandra Pinto Ebbing e Vera Lucia De Medeiros Menezes
AGENTE EDUCACIONAL I – Alimentação: Maria Bonfin Ribeiro de Azevedo e
Magale Prediger
AGENTE EDUCACIONAL II – Interação com o educando: Raquel Elizabeta
Kaisekamp e Marisa Braun
AGENTE EDUCACIONAL II – Administração Escolar: Daniela Magni Goelzer e
Rosane Guedes da Costa
PRESIDENTE CPM: Cátia Vanessa Deutsch
NÚMERO DE ALUNOS: 220

HISTÓRICO
A Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus situada na Rua Carlos
Gomes nº 316, Centro de Quinze de Novembro/RS.
A Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus foi criada pelo Decreto n° 32.130 de
7 de Janeiro de 1939, transformado pelo Decreto n° 32.130 de 24 de Dezembro de 1985 em
Escola Estadual de 1º e 2º Graus Menino Deus, através do parecer nº 378.86 do CEE, que
autoriza o funcionamento do 2º Grau pela Portaria nº 4.675 de 26 de Março de 1986.
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Pelo parecer nº 1.319/92 de 29 de Dezembro de 1992, processo SE nº 36.494/19.00/92-0,
CEE 666/92 é autorizado o funcionamento da classe de jardim de Infância.
E através da Portaria ATO/SR 00107 de 14 de Abril de 2000 recebe a designação de
Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus.
Pelo parecer nº 1.383/2002- SE n° 110.144/19.00/01.1 autoriza funcionamento da
Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio – modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Com fundamento na LDB nº 9394/96, no Parecer 441/2002, Parecer 56/2006, Parecer
251/2010 do CEED/RS, na Resolução 267/2002 e na Resolução 310/2010 do CEED/RS foi
autorizado o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncional Tipo 1, na Escola de Educação
Básica Menino Deus.

22

META 1
Educação Infantil
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PNE.

Diagnóstico
A educação de crianças de zero a cinco anos em estabelecimentos específicos de
educação infantil vem crescendo no mundo inteiro, especialmente em decorrência da necessidade
da família de contar com uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação dos filhos,
principalmente quando os pais trabalham fora de casa.
Porém não são apenas argumentos econômicos que têm levado governos, sociedade e
famílias a investirem na atenção às crianças pequenas. Na base dessa questão está o direito ao
cuidado e à educação, uma vez que a educação é elemento constitutivo da pessoa desde o seu
nascimento. Deve, portanto, estar presente desde o momento em que ela nasce, sendo meio e
condição de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal.
A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, fala em educação infantil como
direito e com a sanção da LDB, os preceitos constitucionais foram implantados de forma
sistemática.
Conforme a LDB, os municípios são responsáveis pelo oferecimento da Educação
Infantil.
No Município de Quinze de Novembro, a Educação Infantil tem uma história recente,
uma vez que a primeira Escola de Educação Infantil foi implementada em 1994, atendendo a
faixa etária de 0 à 5 anos e 11 meses. Nas escolas de Ensino Fundamental a Educação Infantil
vem sendo oferecida desde meados da década de 70 atendendo a modalidade de pré-escola com
alunos de 4 e 5 anos.
A escola de Educação Infantil localizada na área urbana do município de Quinze de
Novembro, foi criada para atender a demanda de 30 crianças, atualmente atendemos a Educação
Infantil no prédio do Pró Infância com infraestrutura adequada a cada faixa etária com a
capacidade de 220 alunos em cada turno.
A EMEF Santa Clara, EMEF Nossa Senhora de Lourdes, EMEF Marechal Deodoro da
Fonseca oferecem oficialmente classes de pré-escola para crianças de 3 à 5 anos.
Estabelecimentos de Ensino, por Dependência Administrativa, que oferecem Educação Infantil:
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Estabelecimentos de Ensino
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Estadual

0

0

0

0

0

0

0

Municipal

04

04

04

04

04

04

04

Particular

-

-

-

-

-

-

-

04

04

04

04

04

04

04

Total

Estabelecimentos de Ensino, por Dependência Administrativa, que oferecem Educação Infantil:
Estabelecimentos de Ensino
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Estadual

01

01

01

01

01

01

01

Municipal

07

07

07

07

07

07

07

Particular

-

-

-

-

-

-

-

08

08

08

08

08

08

08

Total

Matrícula Inicial da Educação Infantil por dependência administrativa
Matrícula Inicial

Estadual
Municipal
Privada
Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

114

113

139

144

160

183

196

-

-

-

-

-

-

-

114

113

139

144

160

183

196

No ano de 2008, as matrículas da Educação Infantil (pré- escola nível B) da Escola Estadual
foram transferidas para EMEI Pequeno Polegar, mediante convênio celebrado entre o Estado e o
Município.
Natalidade do Município de Quinze de Novembro
Ano
Nascimentos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

33

35

44

34

35

28

Não
fornecido
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Mortalidade Infantil
Ano
óbitos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

01

0

0

0

01

0

01

Diretrizes
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela estabelece as bases da
personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização. As primeiras
experiências de vida são as que marcam mais profundamente a pessoa.
Essa educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As instituições de
educação infantil vêm se tornando cada vez mais necessárias, como complementares a ação da
família, o que já foi afirmado pelo mais importante documento internacional da educação deste
século, a Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990).
Considera-se, no âmbito internacional, que a educação infantil terá um papel cada vez
maior na formação integral da pessoa, no desenvolvimento de sua capacidade de aprendizagem e
na elevação no nível de inteligência das pessoas, mesmo porque inteligência é herdada
geneticamente nem transmitida pelo ensino, mas construída pela criança, a partir do nascimento,
na interação social mediante a ação sobre os objetos, as circunstâncias e os fatos.
As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, consoante determina o art. 9º, IV da LDB, complementadas pelas normas
dos sistemas de ensino do município, estabelecem os marcos para a elaboração das propostas
pedagógicas para as crianças de 0 a 5 anos.
Conforme o Plano Municipal de Educação, a demanda de educação infantil poderá ser
atendida com qualidade, beneficiando a toda criança que necessite e cuja família queira ter seus
filhos frequentando uma instituição educacional.
Na distribuição de competências referentes à educação infantil, tanto a Constituição
Federal quanto a LDB são explícitas na co-responsabilidade das três esferas de governo –
Municípios, Estado e União – e da família. A articulação com a família visa mais do que
qualquer outra coisa, ao mútuo conhecimento de processos de educação, valores, expectativas,
de tal maneira que a educação familiar e a escolar se completem e se enriqueçam, produzindo
aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas.
As inversões financeiras requeridas para cumprir as metas de abrangência e qualidade
deverão ser vistas sobre tudo como aplicações necessárias em direitos básicos dos cidadãos na
primeira etapa da vida e como investimento, cujas taxas de retorno alguns estudos já indicam
serem elevadas.
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As metas estão relacionadas à demanda manifesta, e não à demanda potencial, definida
pelo número de crianças na faixa etária, pois a educação infantil não é obrigatória, mas um
direito da criança. Importante, nesse processo, é o cuidado na qualidade do atendimento, pois só
esta o justifica e produz resultados positivos.
A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção especial, dada
à relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem.
A qualificação específica para atuar na faixa de 0 a 5 anos inclui o conhecimento das bases
científicas do desenvolvimento da criança, da produção de aprendizagens e a habilidade de
reflexão sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de novos conhecimentos
e habilidades na educação das crianças. Além da formação acadêmica prévia, requer-se a
formação permanente, inserida no trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o
constantemente.
Considerando, no entanto as condições concretas de nosso município, sobretudo no que
se refere à limitação dos meios financeiros e técnicos, este plano propõe que a oferta pública de
educação infantil conceda prioridade às crianças das famílias de menor renda, situando as
instituições de educação infantil nas áreas de maior necessidade e nelas concentrando o melhor
de seus recursos técnicos e pedagógicos. Deve-se contemplar, também, a necessidade do
atendimento em tempo integral para as crianças de idades menores, das famílias de renda mais
baixa, quando os pais trabalham fora de casa.
A norma constitucional de integração das crianças especiais no sistema regular será, na
educação infantil implementada através de programas específicos de orientação aos pais,
qualificação dos professores, adaptação dos estabelecimentos quanto às condições físicas,
mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos. Quando a avaliação recomendar atendimento
especializado em estabelecimentos específicos, diretrizes para essa modalidade constarão do
capítulo sobre educação especial.

Estratégias:
1.1 - Reformar, ampliar e regulamentar escolas de educação infantil, com recursos
próprios ou em parceria com a união e instituições privadas, em conformidade com os padrões
arquitetônicos estabelecidos em legislação vigente, respeitando as normas de acessibilidade,
ludicidade e os aspectos culturais e regionais.

1.2 - Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal e uso de recursos próprios
para garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros
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materiais pedagógicos acessíveis nas escolas da educação infantil, considerando as
especificidades das faixas etárias as diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização
e efetivação do brincar nas práticas escolares, durante o processo de construção do conhecimento
das crianças.

1.3 - Manter e ampliar o atendimento na pré-escola através do atendimento em turno
integral e parcial, de acordo com a Lei Federal nº 12.796/13.

1.4 - Estabelecer critérios para atendimento em tempo integral na creche e na pré escola;

1.5 - Manter equipes de atendimento multidisciplinar para apoio itinerante nas escolas de
Educação Infantil.

1.6 - Assegurar nas escolas de Educação Infantil calendário apropriado e planejamento de
atividades educativas que contemplem a diversidade das crianças que se encontram em sala de
aula, como as advindas das comunidades quilombolas e outras expressões de multiculturalidade.

1.7 - Garantir a inclusão digital como ferramenta no processo educativo para 100% dos
docentes da educação infantil da rede Municipal até o 5º ano de vigência deste plano.

1.8 - Estruturar, em regime de colaboração com o governo federal, um ambiente
tecnológico, com jogos interativos, programas para

computador, aplicativos educacionais,

apropriados às crianças de educação infantil para 100% das escolas de educação infantil.

1.9 - Implementar avaliação institucional e processual de aprendizagem para toda a Rede
Pública Municipal de Ensino no âmbito das escolas da Educação Infantil, aperfeiçoando os
mecanismos de acompanhamento, planejamento, intervenção e gestão da política educacional.

1.10 - Manter o programa de formação continuada para os professores da Educação
Infantil, a fim de propor novas estratégias que possibilitem inovar e qualificar o trabalho
pedagógico realizado nesta etapa, considerando o desenvolvimento integral do aluno e suas
especificidades.
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1.11 - Promover atividades que levem a criança a desenvolver sua identidade, assim
como a auto – imagem positiva e sentimento de confiança em si mesma e nas próprias
capacidades. Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psíquico,
moral e social, incentivando a criatividade, a autonomia, as relações de respeito e de
solidariedade a partir dos valores humanos, completando assim, a ação da família.

1.12 - Manter a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 50% da
população de até 3 anos de idade e 100% da população de 4 e 5 anos

1.13 - Manter os Programas de Formação dos Profissionais de educação infantil, com a
colaboração da União, Estados e Municípios, inclusive das universidades e institutos superiores
de educação e organizações não-governamentais.

1.14 - A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais na educação
infantil que possuam a titulação mínima em nível médio, modalidade normal e profissionais
graduados em curso específico de nível superior.

1.15 - No prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar em execução
programa de formação em serviço no município ou por grupos de município, preferencialmente
em articulação com instituições de ensino superior, com a cooperação técnica e financeira da
União e dos Estados, para a atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos
profissionais que atuam na educação infantil, bem como na formação do pessoal auxiliar.

1.16 - Promover a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, através
do trabalho de educação preventiva, pela estimulação precoce, pela garantia de acessibilidade,
assim como pelo suporte pedagógico e capacitação aos professores e funcionários, através de
encaminhamento a instituições de atendimento especial como APAE- Ibirubá/RS;

1.17 - Assegurar que, em dois anos, todas as instituições de educação infantil tenham
formulado, com a participação dos profissionais de educação neles envolvidos, seus projetos
pedagógicos.

1.18 - Estabelecer no município, sempre que possível em articulação com as instituições
de ensino superior que tenham experiência na área, um sistema de acompanhamento, controle e
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supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio
técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e á garantia do cumprimento dos padrões
mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e municipais.

1.19 - Instituir mecanismos de colaboração nos setores da educação, saúde e assistência
na manutenção, expansão, administração, controle e avaliação das instituições de atendimento
das crianças de 0 a 5 anos de idade.

1.20 - Garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na educação infantil, nos
estabelecimentos públicos e conveniados, através da colaboração financeira da União e dos
Estados.

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

1.22 - Assegurar no município, o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às
faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional, de forma que, em cinco anos, sejam
atingidos os padrões mínimos de infraestrutura.

1.23 - Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade
escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de educação infantil e no
enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos.

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

1.25 - Realizar estudos sobre custos da educação infantil com base nos parâmetros de
qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir a generalização da qualidade do
atendimento.

1.26 - Buscar a ação supletiva da União e do Estado junto ao município quando este
apresentar necessidades técnicas e financeiras, nos termos dos Art. 30, VI e 211, §1º, da
Constituição Federal.
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META 2
Ensino Fundamental
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

Diagnóstico
De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e
gratuito. O art.208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não
tiveram acesso na idade própria. É básico na formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art.32, o pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se
relacionar no meio social e político. É prioridade oferecê-lo a toda população brasileira.
O art.208, § 1º, da Constituição Federal afirma: ”O acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo”, e seu não-oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta
irregular implica responsabilidade da autoridade competente.
Existe hoje, no Brasil, um amplo consenso sobre a situação e os problemas do ensino
fundamental.
As matrículas do ensino fundamental superam a casa dos 35 milhões, número superior
ao de crianças de 7 a 14 anos representando 116% dessa faixa etária. Isto significa que há muitas
crianças matriculadas no ensino fundamental com idade acima de 14 anos. Em 1998, tínhamos
mais de 8 milhões de pessoas nessa situação.
A exclusão da escola de crianças na idade própria, seja por incúria do Poder Público,
seja por omissão da família e da sociedade, é a forma mais perversa e irremediável de exclusão
social, pois nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da
marginalidade e alienando milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de futuro.
Matrícula Inicial de Ensino Fundamental por Dependência Administrativa
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Estadual

152

149

133

128

98

123

124

Municipal

153

164

146

179

196

226

252

-

-

-

-

-

-

-

305

313

279

307

294

349

376

Privada
Total
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Diretrizes
As diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na Constituição
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nas Diretrizes Curriculares para o ensino
fundamental.
A universalização do ensino fundamental oferecido pelo poder público deve garantir o
acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao ensino fundamental não se
refere à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão.
O atraso no percurso escolar resultante da repetência e da evasão sinaliza para a
necessidade de políticas educacionais destinadas à correção das distorções idade/série. A
expressiva presença de jovens com mais de 14 anos no ensino fundamental demanda a criação de
condições próprias para a aprendizagem dessa faixa etária, adequadas à sua maneira de usar o
espaço, o tempo, os recursos didáticos e às formas peculiares com que a juventude tem de
conviver.
A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares,
permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir
este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a
escolaridade da população brasileira. A ampliação da jornada escolar para turno integral tem
dado bons resultados. O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no
cumprimento dos deveres escolares, práticas de esportes, desenvolvimento de atividades
artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é um avanço significativo para
diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de
aprendizagem.
O turno integral e as classes de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa de
solucionar a universalização do ensino e minimizar a repetência.
A LDB, em seu art. 34, § 2º, preconiza a progressiva implantação em tempo integral, a
critérios dos sistemas de ensino, para os alunos do ensino fundamental. Á medida que forem
sendo implantadas as escolas de tempo integral, mudanças significativas deverão ocorrer quanto
à expansão da rede física, atendimento diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de
professores, considerando a especificidade de horários.
Reforçando o projeto político-pedagógico da escola, como a própria expressão da
organização educativa da unidade escolar, surgem os conselhos escolares e similares, que
deverão orientar-se pelo princípio democrático da participação. A gestão da educação e a
cobrança de resultados, tanto das metas como dos objetivos propostos neste plano, envolverão
comunidade, alunos, pais, professores e demais trabalhadores da educação.
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A atualidade do currículo, valorizando um paradigma curricular que possibilite a
interdisciplinaridade, abre novas perspectivas no desenvolvimento de habilidades para dominar
esse novo mundo que se desenha.
Além do currículo composto pelas disciplinas tradicionais, propõem a inserção de temas
transversais como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, entre outros.
Esta estrutura curricular deverá estar sempre em consonância com as diretrizes emanadas do
Conselho Nacional de Educação e dos conselhos de educação dos Estados e Municípios.
Deve-se assegurar a melhoria da infraestrutura física das escolas, generalizando inclusive
as condições para a utilização das tecnologias educacionais em multimídia, contemplando-se
desde a construção física, com adaptações adequadas a portadores de necessidades especiais, até
os espaços especializados de atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e a adequação
de equipamentos.
É preciso avançar mais nos programas de formação e de qualificação de professores. A
oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais do magistério deverá ser um
compromisso efetivo das instituições de educação superior e dos sistemas de ensino.

Estratégias:
2.1 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando o estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias
e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.2 - Manter a RAE – Rede de Apoio a Escola (Ministério Público, Conselho Tutelar,
Conselho Municipal de Educação, Departamento Municipal de Educação e Desporto,
Departamento Municipal de Saúde, Departamento da Assistência Social) para acompanhar a
permanência, sucesso e frequência dos alunos. Promovendo a busca ativa de crianças e
adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude;

2.3 - Manter os programas de formação continuada para os professores do Ensino
Fundamental, considerando a área de atuação do profissional, a fim de propor novas estratégias
que venham a considerar o interesse dos alunos, para buscar a permanência e sucesso escolar,
através de parcerias e recursos próprios;
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2.4 - Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias, criando o “Programa Município Educador”

2.5 - Oportunizar a participação em atividades de incentivo aos (às) estudantes e de
estímulos a cooperação, habilidades, inclusive mediante atividades que desenvolvam a
colaboração, competições esportivas e concursos.

2.6 - Promover a relação das escolas com instituições parceiras públicas e privadas e
movimentos culturais a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição
dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polo
de criação e difusão cultural;

2.7 - Construir, reformar, ampliar e regulamentar escolas de ensino fundamental, com
recursos próprios ou em parceria com a União, em conformidade com os padrões arquitetônicos
estabelecidos em legislação vigente, respeitando as normas de acessibilidade, aspectos regionais
e educação inovadora.

2.8 - Constituir parcerias com o governo federal e uso de recursos próprios para garantir
mobiliário, equipamentos, e outros materiais pedagógicos acessíveis nas escolas de ensino
fundamental, na perspectiva da escola em tempo integral.

2.9 - Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensinofundamental, garantindo o
acesso e a permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo em regiões em que se
demonstrar necessário programas específicos, com a colaboração da União, dos Estados e do
Município.

2.10 - Regularizar o fluxo escolar reduzindo gradualmente, em cinco anos, as taxas de
repetência e evasão, por meio de programas, da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo
do curso, garantindo efetiva aprendizagem.
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2.11 - Mapear, por meio de censo educacional, as crianças que se encontram fora da
escola, por bairro ou distrito o residência e/ou locais de trabalho dos pais, visando a localizar a
demanda e a universalizar a oferta de ensino obrigatório.

2.12 - Priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo o ensino
fundamental, entendendo o compromisso como de todas as áreas do conhecimento.

2.13 - Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos
pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos
Parâmetros Curriculares Nacionais.

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

2.15 - Promover a continuação do transporte escolar em parceria do Estado, dando
prioridade para a zona rural e, quando necessário para zona urbana, de maneira a garantir acesso
e escolarização a todos.

2.16 - Garantir a merenda escolar com controle e qualidade em colaboração com o estado
e federação, bem como promover constantemente cursos ou encontros para trocas de
experiências para as profissionais que trabalham no preparo e distribuição da merenda.

2.17 - A educação ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma
pratica educativa integrada, continua e permanentemente em conformidade com a lei nº 9795/99.

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

2.19 - Desenvolver a educação sexual e a prevenção ao uso de drogas como práticas
educativas integradas, contínuas e permanentes em

conformidade com os Parâmetros

Curriculares Nacionais.
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2.20 - Estabelecer vínculo permanente entre as escolas de educação básica, universidades
e outras instituições afins, para suprir as necessidades dos professores quanto à formação e a
qualificação de docentes.

2.21 - Investir em formação permanente e continuada dos profissionais do ensino
fundamental como um direito coletivo da própria jornada de trabalho, privilegiando a escola
como local desta formação.

2.22 - Qualificar a formação dos profissionais da educação para dar continuidade à
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.

META 3
Ensino Médio
Até 2016, o atendimento escolar deve ser universalizado para toda a população de 1 5 a
17 anos. A meta é também elevar, até o final da vigência do PNE, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio para 85%.

Diagnóstico
O Município de Quinze de Novembro conta, atualmente, com 01 estabelecimento de
Ensino da rede Estadual: a Escola Estadual de Educação Básica Menino Deus, a qual atende
educandos do Ensino Fundamental (séries iniciais e finais), bem como do Ensino Médio. Devido
a boa qualidade do ensino a escola vem se destacando quanto à participação dos alunos nos
concursos vestibulares, bem como no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim,
alunos egressos do Ensino Médio têm conseguindo boas colocações no mercado de trabalho,
melhorando assim, sua qualidade de vida.
Com a implementação do Ensino Médio Politécnico a escola vem desenvolvendo
atividades diversificadas, oferecendo, assim, uma melhor formação e qualificação para o
exercício da cidadania.
Diante das novas exigências e desafios a Escola Estadual de Educação Básica Menino
Deus está buscando, cada vez mais, novas estratégias e oportunizando momentos de estudo e
troca de experiências entre alunos e profissionais de educação. Em sua caminhada a escola tem
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buscado formas diversas de incentivo ao aprendizado, com técnicas de motivação, palestras,
viagens de estudo e outros, pensando sempre atender as necessidades dos alunos.
Desta forma, com o empenho de toda a comunidade escolar os índices de evasão e
repetência vêm diminuindo. Assim, a escola acredita estar cumprindo o seu papel numa
sociedade em constantes transformações.
Matricula Inicial
2008

2009

2010

2011

2012

131

140

157

150

161

169

173

Municipal

-

-

-

-

-

-

-

Privada

-

-

-

-

-

-

-

131

140

157

150

161

169

173

Estadual

Total

2013

2014

Diretrizes
O Ensino Médio é considerado uma extensão do Ensino Fundamental, na medida em
que este dá continuidade à formação do educando iniciada neste nível. Sua oferta será
fundamentada em uma educação humanizadora e contextualizada que atenda as aspirações e as
necessidades do educando, o que contribuirá para a construção de uma sociedade mais justa,
solidária e pacificadora que respeite as diferenças e minimize a segmentação social,
possibilitando a inserção de todos no processo produtivo e no mundo do trabalho.
É de responsabilidade do Estado atender ao Ensino Médio, assegurando o seu acesso e
a permanência nele. Para isso procederá as ações de incentivo para a permanência no sistema
escolar e garantir a conclusão da educação básico com uma sólida formação geral, sob forma de
consolidação e de aprofundamento aos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental.
Sabe-se que uma educação de qualidade pressupõe políticas sistemáticas e eficazes
como garantia da existência e da atuação de profissionais habilitados e qualificados na sua área
específica, com formação inicial e continuada. Sendo assim, as políticas públicas educacionais
deverão visar a valorização e qualificação do professor, do especialista em educação e dos
demais profissionais envolvidos no processo educacional. Tornam-se necessárias parcerias entre
instituições superiores e os sistemas de ensino para a adequação dos currículos acadêmicos à
pluralidade de exigências do contexto social. Esse processo deve ser democrático, crítico e
contextualizado para que atenda as necessidades da comunidade educativa em uma dimensão
humanista. Além das ações pedagógicas, é preciso buscar a qualidade de ensino também através
da melhoria da infraestrutura, como das instalações e equipamentos que serão utilizados para
uma prática educativa eficaz.
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Estratégias:
3.1 - Garantir o acesso e a permanência de adolescentes, jovens e adultos no Ensino
Médio, oferecendo condições de atendimento à demanda com qualidade.

3.2 - Desenvolver as habilidades dos alunos do Ensino Médio, de forma a atingir níveis
satisfatórios de desempenho definidos pelo Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB), pelo
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e pelos sistemas de avaliação que venham a ser
implantados no Município, Estado e União.

3.3 - Ampliar projetos municipais, atividades artístico-culturais, esportivas e recreativas
envolvendo os alunos do Ensino Médio.

3.4 - Assegurar o transporte escolar dos alunos do Ensino Médio Rural, através de
convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e, na ausência deste, garantir recursos
orçamentários municipais para o custeio.

3.5 - Estimular a prática das artes e dos esportes.

META 4
Educação Especial/Inclusiva
Toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação deve ter acesso à educação básica
e ao atendimento educacional especializado, de preferência na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Diagnóstico
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais
receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é
a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas
questões – o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito de receber essa educação
sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas “regulares”.
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A legislação, no entanto, é sabia em determinar preferência para essa modalidade de
atendimento educacional, ressalvando os casos de excepcionalidade em que as necessidades do
educando exigem outras formas da atendimento. As políticas recentes do setor têm indicado três
situações possíveis para a organização do atendimento: participação nas classes comuns, de
recursos, sala especial e escola especial. Todas as possibilidades têm por objetivo a oferta de
educação de qualidade.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que em torno de 10% da população têm
necessidades especiais. Estas podem ser de diversas ordens: visuais, auditivas, físicas, mentais,
múltiplas, distúrbios de conduta e também superdotação de altas habilidades. Se aplicada essa
estimativa, ao município de Quinze de Novembro, possuímos cerca de 380 pessoas com
necessidades especiais.
Sendo assim, através de dados obtidos por agentes de saúde de nosso município,
constatamos a existência de 39 pessoas portadoras de diferentes necessidades especiais, tais
como, físicas, mentais, auditivas, visuais ou múltiplas, não contemplando os superdotados de
altas habilidades. Deve-se mencionar também, que alguns portadores de deficiência não fazem
parte de nossa relação, pois não possuímos dados completos quantos a existência dos mesmos.
Atualmente o sistema de ensino possui determinadas tendências, destas cita-se:
-

Integração através da inclusão do aluno com necessidades especiais no sistema
regular de ensino e, se isso não for possível em função das necessidades do
educando, realizar o atendimento em classes e escolas especializadas;

-

Ampliação do regulamento das escolas especiais para prestarem apoio e orientação
aos programas de integração, além do atendimento específico;

-

Integração, além do atendimento específico;

-

Melhoria da qualificação dos professores do ensino fundamental para essa clientela;

-

Expansão da oferta dos cursos de formação/especialização pelas universidades e
escolas normais;

-

O grande avanço que a década da educação deveria produzir será a construção de
uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana.

Diretrizes
A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da
aprendizagem, originadas quer deficiência física, sensorial, mental, múltipla, quer de
características como altas habilidades, superdotação ou talentos.
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A integração dessas pessoas no sistema de ensino regular é uma diretriz constitucional (art. 208,
III), fazendo parte da política governamental há pelo menos uma década. Mas, apesar desse
relativamente longo período, tal diretriz ainda não produziu a mudança necessária na realidade
escolar, de sorte que todas as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais sejam
atendidos em escolas regulares, sempre que for recomendado pela avaliação de suas condições
pessoais.
O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma perfeita integração.
Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a
participação da comunidade é fator essencial.
A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser promovida
sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia de vagas no ensino regular para os
diversos graus e tipos de deficiência é uma medida importante.
Entre outras características dessa política, são importantes e flexibilidade e a
diversidade, quer por que o espectro das necessidades especiais é variado, quer por que as
realidades são bastante diversificadas no País.
Quanto mais cedo de der a intervenção educacional, mais eficaz ela se tornará no
decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das crianças. Por
isso, o atendimento deve começar precocemente, inclusive como forma preventiva. Na hipótese
de não ser possível o atendimento durante a educação infantil, há que se detectarem as
deficiências, como visuais e auditivas, que podem dificultar a aprendizagem escolar, quando a
criança ingressa no ensino fundamental. Existem testes simples, que podem ser aplicados pelos
professores, para a identificação desses problemas e seu adequado tratamento.
Em relação às crianças com altas habilidades (superdotadas ou talentosas), a
identificação levará em conta o contexto sócio- econômico e cultural e será feita por meio de
observação sistemática do comportamento e do desempenho do aluno, com vistas a verificar a
intensidade, a frequência e a consistência dos traços, ao longo de seu desenvolvimento.
A formação de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento aos
educandos especiais nas creches, pré-escolas, centros de educação infantil e escolas regulares de
ensino fundamental.
Considerando que o aluno especial pode ser também da escola regular, os recursos
devem, também estar previstos no ensino fundamental. Entretanto, tendo em vista as
especificidades dessa modalidade de educação e a necessidade de promover a ampliação do
atendimento, recomenda-se reservar-lhe uma parcela equivalente a 5% ou 6% dos recursos
vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
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Estratégias:
4.1 - Organizar no município a parceria com as áreas de saúde e assistência, programas
destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce (interação educativa adequada) para as
crianças com necessidades educacionais especiais, em instituições especializadas ou regulares de
educação infantil, especialmente creches.

4.2 - Prover em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a oferta
de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os professores em exercício na
educação infantil e no ensino fundamental, utilizando programas de educação em parceria com
órgãos afins.

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

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

4.5 - Generalizar o atendimento dos alunos com necessidades especiais na educação
infantil e no ensino fundamental, inclusive através de consórcios entre municípios, quando
necessário, provendo, nestes casos, o transporte escolar.

4.6 - Disponibilizar recursos, materiais e equipamentos para alunos com necessidades
especiais;

4.7 - Estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos de
infraestrutura das escolas para o recebimento dos alunos especiais;

4.8 - A partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção de prédios
escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já definidos requisitos de infraestrutura
para atendimento dos alunos especiais;
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4.9 - Adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo aqueles padrões.

4.10 - Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio à
aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de parceria com
organizações da sociedade civil voltadas para este tipo de empreendimento.

4.11 - Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adaptações necessárias aos
alunos que apresentem dificuldade de locomoção.

4.12 - Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do
atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos
disponíveis e oferecendo formação em serviço aos professores em exercício com
acompanhamento de profissional especializado para acompanhar o aluno especial.

4.13 - Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e assistência social
para, no prazo de dez anos, tornar disponível órteses e próteses para todos os educandos com
deficiência, assim como atendimento especializado de saúde, quando for o caso.
4.14 - No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, organizar e pôr em
funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor responsável pela educação especial,
bem como pela administração dos recursos orçamentários específicos para o atendimento dessa
modalidade, que possa atuar em parceria com os setores de saúde, assistência social, trabalho e
previdência e com as organizações da sociedade civil.


Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre a população

a ser atendida pela educação especial, a serem coletadas pelo censo educacional e pelos
censos populacionais.


Assegurar de acordo com as necessidades, convênios e acordos com instituições

privadas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva em educação especial.

4.15 - Criar uma sala de atendimento educacional especializado para o atendimento de
alunos com deficiência, transtornos globais, do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública assegurando a articulação intersetorial através de
recursos humanos, conforme a necessidade identificada por meio da avaliação da família e do
aluno;
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4.16 - Garantir um auxiliar de ensino em sala de aula com aluno com deficiência;

META 5
Alfabetização
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental. Atualmente, segundo dados de 2012, a porcentagem de crianças do 3º
ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em leitura é de 44,5%. Em
escrita, 30,1% delas estão aptas, e apenas 33,3% têm aprendizagem adequada em
matemática.

Estratégias
5.1 - Manter a formação continuada dos professores da pré escola de forma articulada,
para estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e
valorização dos(as) professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização das crianças;

5.2 - Acompanhar os instrumentos de avaliação local, estadual e nacional para utilizar
diagnóstico da alfabetização das crianças, afim melhorar a alfabetização;

5.3 -

Fomentar a participação das famílias, promovendo um espaço de diálogo e

interação com a escola;

5.4 - Incentivar o uso das tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos(as)
alunos(as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;

5.5 - Favorecer a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes,
utilizando materiais didáticos específicos;
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5.6 - Manter a formação inicial e promover a formação continuada de professores para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras;

5.7 - Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de
terminalidade temporal.

META 6
Educação integral
Até o fim da vigência do PNE, oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da
Educação Básica.

Estratégias
6.1 - Ofertar, com o apoio da União, a educação básica pública em tempo integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo,
com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;

6.2 - Aderir ao programa nacional de construção de escolas com padrão arquitetônico e de
mobiliário adequado para atendimento em tempo integral;

6.3 - Aderir ao programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por
meio da instalação de salas de AEE, de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios,
banheiros e outros equipamentos em geral, bem como da produção de material didático e da
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;
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6.4 - Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças,
academias esportivas, museus e casa da cultura;

6.5 - Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar dos(as)
alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica através de parcerias com
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical (como, por exemplo, o
SENAI, SENAC, SENAR, SESI, SESC, SEBRAE, PRONATEC e outros), de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;

6.6 - Atender às escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, com base em
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;

6.7 - Ofertar e garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação na faixa etária de 4
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou
em instituições especializadas;

6.8 - Otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais.

META 7
Aprendizado adequado na idade certa
Estimular a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb:
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2013 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais do Ensino Fundamental

4,9

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,4

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

3,9

4,3

4,7

5,0

5,2

Estratégias
7.1 - Instituir programa de formação permanente com foco na capacitação dos professores
para o uso pedagógico das tecnologias da escola;

7.2 - Realizar estudos e analises referentes às avaliações externas municipais e federais de
todas as escolas do ensino fundamental para subsidiar a elaboração de plano de intervenção
pedagógica nas escolas que não atingiram a meta do IDEB;

7.3 - Implementar, um programa de apoio pedagógico para a correção de fluxo escolar,
tendo em a redução da desigualdade educacional dentro das escolas de ensino fundamental;

7.4 - Aderir as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum
dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para
cada ano do ensino fundamental;

7.5 - Oportunizar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, os alunos do Ensino Fundamental tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo.

b) no último ano de vigência deste PME, a maioria dos(as) estudantes do ensino
fundamental tenham alcançado nível desejado de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo.

7.6 - Utilizar processos contínuos de autoavaliação das escolas de educação básica, por
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da
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qualidade educacional, a formação continuada dos(as) profissionais da educação e o
aprimoramento da gestão democrática (Ex:PDDE Interativo);

7.7 - Aderir aos planos de ações articuladas (PAR) dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias a fim de receber apoio
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;

7.8 - Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média
nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de
vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos índices das Escolas do Município;

7.9 - Assegurar o cumprimento do projeto politico Pedagógico da Rede Municipal de
Ensino Conforme as diretrizes Curriculares nacionais

para a Educação Infantil e Ensino

Fundamental;

7.10- Incentivar, utilizar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil e o
ensino fundamental e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;

7.11 - Garantir transporte gratuito para todos(as) os(as) estudantes do campo até a escola
mais próxima, na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante pacto financeiro entre
Município, Estado e União, obedecendo critérios de acordo com especificações definidas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), visando a reduzir a evasão
escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;

7.12 - Promover, em parceria com a União, a utilização pedagógica das tecnologias da
informação e da comunicação, com acesso à rede mundial de computadores buscando aumentar
o número de computadores nas escolas da rede pública de educação básica;
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7.13 - Garantir a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos
recursos recebidos pelas escolas, visando o efetivo desenvolvimento da gestão democrática;

7.14 - Buscar recursos junto aos governos Estadual e Federal para assegurar e manter a
todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a
espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de
ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;

7.15 - Manter, em regime de colaboração com Estado e União, a reestruturação e
aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização municipal das
oportunidades educacionais;

7.16 - Buscar em regime de colaboração com o Estado e União, prover equipamentos e
recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da educação básica, criando mecanismos para implementação das condições necessárias
para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais e
rede mundial de computadores;

7.17 - Buscar em regime de colaboração com Estado e União, informatizar integralmente
a gestão das escolas públicas e da secretaria de Educação do Município, bem como participar do
programa nacional de formação inicial e continuada para a equipe técnica da secretaria de
educação e escolas;

7.18 - Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de
suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade;

7.19 - Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os
princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
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7.20 - Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afrobrasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação
das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a
sociedade civil;

7.21 - Consolidar a educação escolar no campo, de populações tradicionais, de
populações itinerantes, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e
garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação
da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições,
consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e
continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial;

7.22 - Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar
do campo, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais, produzindo e disponibilizando
materiais didáticos específicos, inclusive para os(as) alunos(as) com deficiência;

7.23 - mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal
com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento
das políticas públicas educacionais;

7.24 - promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e
nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e
cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a
melhoria da qualidade educacional;

7.25 - promover, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e
da educação, o atendimento aos(ás) estudantes da rede escolar pública de educação básica por
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
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7.26 - estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos(das) profissionais
da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;

7.27 - promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e
professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores
e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do
desenvolvimento e da aprendizagem;

7.28 - Participar de programas de formação de professores e de alunos(as) para promover
e consolidar políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural.

META 8
Escolaridade média
Elevar, escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no
mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de
menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Estratégias
8.1 - Promover em parceria com as áreas da saúde, assistência social, conselhos
tutelares e Ministério Público- RAE Rede de Apoio a Escola para os segmentos
populacionais considerados na meta, identificando motivos de afastamentos e colaborando
com o sistema e rede de ensino na garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de
maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública;

8.2 - Assegurar sob a coordenação do DMED politica de formação continuada aos
segmentos escolares, ampliando os espaços para reflexão nas escolas, que envolvam as
famílias,

os estudantes e os profissionais de educação, docentes e não docentes, nas

discussões sobre direitos humanos, etnia, gênero e sexualidade;
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8.3 - Estimular, a elaboração de propostas curriculares que incluam como temas
transversais as questões de direitos humanos, gênero e sexualidade, relações étnico-raciais,
de modo a efetivar as discussões sobre formas de superar as discriminações e os
preconceitos;

8.4 - Ampliar, em regime de colaboração entre as redes de ensino, as bibliotecas
escolares com acervo composto por documentos, textos, livros, revistas e recursos áudio
visuais, mídias digitais, que tenham como referencia estudos sobre direitos humanos, etnias,
comunidades quilombolas e indígenas, gênero e sexualidade;

8.5 - Assegurar, sob a responsabilidade do DMED em parceria com CME e CEE,
que sejam cumpridos os termos das “ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História Cultura Afro Brasileira e Africana Resolução 1/2204 do CNE;

8.6 - Construir em regime de colaboração com o estado, UNDIME, UNCME e
Universidades Públicas e Privadas, proposta para que nos currículos das graduações das
instituições de Ensino Superior se incluam conhecimentos e atividades curriculares dos
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de
questões e temáticas que dizem respeito aos afro-descendentes, nos termos explicitados no
Parecer CNE/cp 0/2004 e na Lei federal 11.645/2008;

8.7 - Ampliar políticas para os alunos negros e indígenas, criando um ambiente social
mais favorável e com equidade, no qual a escola seja um espaço em que as discussões sobre
a etnia façam parte do cotidiano de modo a minimizar toda a forma de evasão ou a exclusão
por motivo de discriminação racial, promovendo a autoestima e a autoimagem de todos os
alunos, com enfoque no processo cultural e histórico, para que se possa discutir a formação
das identidades étnicas no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Município;

8.8 - Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem
como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos
segmentos populacionais considerados;
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8.9 - Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados
a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;

8.10 - Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos
fundamental e médio;

8.11 - Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais
considerados;

8.12 - promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à
juventude.

META 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5%
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.

Estratégias:
9.1 - Implementar ações de alfabetização para jovens e adultos (Programa ALFA,
Programa Brasil Alfabetizado)

com garantia de continuidade da escolarização básica,

estabelecendo mecanismos implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia
de continuidade da escolarização básica através de incentivos que integrem em regime de
colaboração, os sistema de ensino, os segmentos empregadores, públicos e privados, no sentido
de promover e compatibilizar a jornada de trabalho dos trabalhadores com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos;
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9.2 - Garantir por meio de ações do DMED e instituições de ensino, através de parcerias,
convênios,

regime

de

colaboração

(Programa

Brasil

Alfabetizado, Programa Alfa, etc) nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos
idosos, com vistas a promoção de políticas de universalização da alfabetização, ao acesso das
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de
programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiências dos idosos e à
inclusão dos temas do envelhecimento, da velhice e do estatuto do idoso nas escolas;

9.3 - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria;

9.4 - Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos;

9.5 - Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos,
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com
organizações da sociedade civil;

9.6 - Participar de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os(as)
alunos(as) com deficiência, em articulação com a Rede Federal de Educação Profissional, as
universidades, as cooperativas e as associações;

META 10
EJA – Educação de Jovens e Adultos
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Diagnóstico
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo
(art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e
financeiros por parte dos governos e da sociedade.
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Os déficits do atendimento no ensino fundamental resultam, ao longo dos anos, num
grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino
fundamental obrigatório.
Segundo a LDB em seu art. 37, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio.
Este nível de ensino que possibilita a permanência de trabalhadores em sala de aula, promove o
estímulo e a auto confiança, transmitindo através de ações integradas, a complementação do
ensino interrompido.
Diante disto, o município de Quinze de Novembro implantou no ano de 2002 na E.E.E.B.
Menino Deus a EJA nos níveis T4, T5, T6, que corresponde a classe de alfabetização à Séries
Finais do Ensino Fundamental. Atualmente este nível de ensino encontra-se sem procura,
ficando inativo em nosso município, sendo novamente restabelecido quando da sua necessidade.
Matrícula Inicial

Estadual

2002

2003

2004

2005

71

66

41

15

Municipal

-

Privada

-

Total

71

66

41

15

Diretrizes
De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino “educação de jovens
e adultos”, no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado e Município a
todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Trata-se de um direito público subjetivo
(CF, art. 208, §1º). Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar os recursos para
atender a essa educação.
Conforme as diretrizes do PNE deverão ser criadas condições para a efetivação da EJA á
nível de municípios, podendo buscar também parcerias, convênios e a participação da
comunidade.
Considerando que o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação
equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental. A oferta do ciclo completo de oito
séries àqueles que lograrem completar as séries iniciais é parte integrante dos direitos
assegurados pela Constituição Federal e deve ser ampliada gradativamente. Da mesma forma,
deve ser garantido, aos que completaram o ensino fundamental, o acesso ao ensino médio.
Embora o financiamento das ações pelos poderes públicos seja decisivo na formulação e
condução de estratégias necessárias para enfrentar o problema dos déficits educacionais, é
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importante ressaltar que, sem uma efetiva contribuição da sociedade civil, dificilmente o
analfabetismo será erradicado e, muito menos, lograr-se-à universalizar uma formação
equivalente ao ensino fundamental. Universidades, igrejas, sindicatos, entidades estudantis,
empresas, associações de bairros, meios de comunicação de massa e organizações da sociedade
civil em geral devem ser agentes dessa ampla mobilização.

Estratégias:
10.1 - Implementar programas de educação para os trabalhadores, sob coordenação do
DMED com parceria das redes publicas federais e estaduais e municipal e instituições privadas
de ensino, que garantam aos jovens e adultos uma Educação Integrada à Educação Profissional
(PRONATEC) nos níveis fundamental e médio;

10.2 - Implementar, sob a coordenação do DMED, em parceria com as instituições de
Ensino Superior, através de pesquisa, reconhecimento de

saberes dos jovens e adultos

trabalhadores, a serem considerados nos diálogos pedagógicos e nas articulações com os
currículos dos cursos de formação para a educação profissional e nos cursos técnicos de nível
médio.

10.1 - Estabelecer, a partir da aprovação do PME, programas visando a atender a clientela
da EJA em cinco anos e, até o final da década, erradicar o analfabetismo.

10.2 - Assegurar, em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos equivalente aos
anos iniciais do ensino fundamental para 50% da população de 15 anos e mais que não tenha
atingido este nível de escolaridade.

10.3 - Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos equivalentes aos anos finais do
ensino fundamental para toda a população de 15 anos e mais que concluiu os anos iniciais.

10.4 - Assegurar a realização de programas de formação de educadores de jovens e
adultos, capacitados para atuar de acordo com o perfil da clientela, e habilitados para no mínimo,
o exercício do magistério nos anos iniciais do ensino fundamental, de forma a tender a demanda
de órgãos públicos e privados envolvidos no esforço de erradicação do analfabetismo.
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10.5 - Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços
ociosos existentes na comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do potencial de trabalho
comunitário das entidades da sociedade civil, para a educação de jovens e adultos.

10.6 - Aperfeiçoar o sistema de certificação de competências para prosseguimento de
estudos.
10.7 - Sempre que possível, associar ao ensino fundamental para jovens e adultos a oferta
de cursos básicos de formação profissional, em parceria com outros órgãos ou entidades.

10.8 - Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as de proteção contra o
desemprego e de geração de empregos.

10.9 - Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as culturais, de sorte
que sua clientela seja beneficiária de ações que permitam ampliar seus horizontes culturais.

10.10 - Observar, no que diz respeito à educação de jovens e adultos, as metas
estabelecidas para o ensino fundamental e formação de professores.

10.11- Apoiar programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do
ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da
educação básica;

10.12 - Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;

10.13 - Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e
baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à
educação profissional;

10.14 - Apoiar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados
à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e
adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;
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10.15 - Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando
a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e
alunas;

10.16 - Estimular a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e
a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e
adultos articulada à educação profissional;

META 11
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento
público.

Diagnóstico
A Educação Profissional é fundamental para o desenvolvimento do Município de Quinze
de Novembro/RS. Por ser um município economicamente ativo, tendo como base a agropecuária
e a indústria, percebe-se a falta de qualificação de profissionais nas diversas áreas. O município
não possui implantado nenhum curso profissionalizante. Por este motivo nossos estudantes para
realizar uma formação técnica necessitam se deslocar para outros município, o que acarreta em
dificuldades.
Grande parte de nossos alunos se deslocam para o município de Ibirubá/RS, para
freqüentarem os cursos técnicos. A prefeitura municipal propicia o transporte para estes
estudantes.

Diretrizes:
A Educação profissional será ministrada, no sistema estadual de ensino, nos níveis
básico, técnico e tecnológico, e estará embasada no compromisso com a promoção do
desenvolvimento sustentável, no respeito aos valores éticos, políticos e estéticos em uma visão
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de sociedade solidária, humanista e justa no pluralismo de idéias, concepções pedagógicas e
coexistência de instituições no município de Quinze de Novembro/RS.
Assim como os outros níveis de e modalidades de ensino, a educação profissional
promoverá igualdade de condições e de acesso às escolas

de educação profissional e a

permanência nelas, bem como a valorização dos profissionais que atuam nesses
estabelecimentos.

Estratégias:
11.1 - Mapear a demanda e a necessidade de cursos profissionalizantes no Município de
Quinze de Novembro/RS;

11.2 - Criação e ofertas de cursos de Educação profissional na Escola Estadual do
município de Quinze de Novembro/RS, com vagas necessárias para a população local;

11.3 - Propor a articulação entre as propostas pedagógicas e curriculares dos diferentes
níveis de educação profissional com objetivo de facilitar a integração vertical, visando a
educação permanente;

11.4 - Educação profissional que contemple em suas propostas pedagógicas estágios
supervisionados, estudos sobre a legislação que regulamenta as respectivas profissões, e criação
de cooperativas escolares;
11.5 - Incentivar a ampliação da oferta de vagas nos cursos de educação profissional para
alunos portadores de necessidades especiais;

11.6 - Estimular a busca de novos conhecimentos, o desenvolvimento de pesquisa e
intercâmbio entre as escolas de educação profissional através de feiras, eventos de divulgação
cientifica e criação de incubadoras tecnológica e empresarial;

11.7 - Reivindicar a expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível
médio nas redes Estadual e Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando
em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com
arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação
profissional;

57

11.8 - Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível Pós médio
nas redes públicas estaduais de ensino;

11.9- Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e
do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo
do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;

11.10 - Apoiar o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional
para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os
seus interesses e necessidades;

11.11 - Estimular a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

11.12 - Incentivar o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos
de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos(as)
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
11.13 - Apoiar programas que visam, reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais
no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;

META 12
Educação Superior

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público.

Diagnóstico
O Ensino Superior no Brasil, enfrenta, sérios problemas que se agravarão, caso as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação não forem atendidas.
No Município de Quinze de Novembro os alunos concluintes do Ensino Médio, oriundo
de instituições de ensino público, têm como referência de Ensino Superior na região as seguintes
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universidades: UNICRUZ, UNIJUÍ, URI, UPF, ULBRA, UERGS, IFRS nossos estudantes de
educação superior necessitam estudar em período noturno e deslocar-se para centros maiores,
tendo efetivados

dois centros acadêmicos UNIQ e CEAQ, que possuem convênio com a

Prefeitura Municipal para repasse de verbas semestral para auxilio financeiro aos estudantes.
Para valorizar os estudantes do município possui convênio com CIEE- Centro de Integração
Empresa e Escola, propiciando estágio remunerado.
O município no ano de 2006 incentivou a realização dois cursos de pós graduação nas
áreas de Educação Inclusiva e Educação Ambiental para qualificar nosso profissionais.
Com o aumento

das exigências do mercado de trabalho, prevê-se um aumento da

demanda por educação superior. As matrículas nas instituições apresentam um rápido
crescimento nos últimos anos.

Diretrizes
O Município de Quinze de Novembro/RS, preocupado com a formação integral de seus
cidadãos, para seu povo se destacar

profissionalmente. Preocupa-se com a formação

profissional, humana e cidadã, relacionada com o mundo do trabalho, do empreendedorismo e
melhor qualidade de vida.
É necessário uma educação superior consistente, buscando solução dos problemas locais,
regionais, uma formação de um cidadão apto a enfrentar as mudanças do século XXI.
A criação de programas de integração entre as universidades e os Sistemas Públicos de
Ensino será necessária, de modo a atender as necessidades locais e de modo a incrementar o
desenvolvimento, com qualidade, da pesquisa e da extensão e assegurara flexibilidade e a
diversidade dos programas de estudos e cursos de graduação.
Deverá ser tarefa da educação superior viabilizar parcerias com sistema públicos de
ensino, afim de oferecer novas modalidades de educação e de formação inicial e continuada,
especialmente no que diz respeito à qualificação de docentes e a valorização do magistério. Para
tanto, será necessária a expansão de vagas neste nível de ensino, inclusive para alunos carentes.

Estratégias:
12.1

- Incentivar, através de parcerias de empresas do setor privado e poder público

municipal, maior oferta de educação superior;

12.2

- Viabilizar a implantação de Cursos Universitários no Município ( Universidade

Aberta);
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12.3 - Continuar as parcerias entre o poder público e universitários, UNIQ e CEAQ, no
tocante a troca de serviços prestados a comunidade por auxilio financeiro ou outra forma de
benefício que ajude a custear os altos valores gastos com o transporte escolar universitário até as
localidades onde situam-se as respectivas universidades;

12.4 - Propor em nível regional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária
flexibilidade e diversidade nos planos de ensino oferecidos pelas diferentes instituições de
educação superior, de forma a melhorar e atender as necessidades diferenciais de seus educandos
e as peculiaridade das regiões nas quais se inserem;

12.5 - Propor nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes temas
relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere à
abordagem tais como: gênero, educação indígena, educação afro-brasileira e indígena, ética
(justiça, diálogo, respeito mútuo, exclusão social, racial, econômica, dentre outras, solidariedade
e tolerância), pluralidade cultura e étnica, meio ambiente, saúde e temas locais;
12.6 - Incentivar a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa das
universidades no município;

12.7 - Reivindicar a generalização da prática da pesquisa como integrante e modernizador
dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, inclusive, com a
participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa. Se necessário, buscar parcerias com o
setor privado, poderes públicos e universidades para que sejam criadas condições que visem a
viabilização das pesquisas;

12.8 - Reivindicar, junto às instituições

de educação superior, a oferta de cursos de

extensão, para atender as necessidades da educação superior, na perspectiva de integrar o
necessário esforço nacional de resgate da dívida social e educacional. Para isso, pode-se pensar
em promover parcerias entre o setor privado, juntamente com os poderes públicos e
universidades;

12.9 - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
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12.10 - Estimular o desenvolvimento e a consolidação de cursos de pós graduação, visando
a formação mais qualificada de profissionais e docentes nas diversas áreas;

12.11 - Priorizar áreas de formação de professores e de outros especialistas de educação,
apoiando a organização e a implementação de políticas públicas;

12.12 - Possibilitar o acesso no ensino superior de portadores de necessidades especiais e de
grupo;

12.13 - Estimular a adoção de programas de assistência estudantil;

12.14 - Assegurar que os concursos públicos contemplem assuntos de acordo com a área da
inscrição do candidato;

12.15 - Aderir ao Programa Estadual Passe Livre estudantil;

12.16 - Reivindicar que seja ampliada e interiorizada o acesso à graduação de universidades
públicas;

12.17 - Reivindicar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal
de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do
Sistema Universidade Aberta do Brasil;

12.18 - Incentivar no ensino médio a necessidade de formação de professores e professoras
para a educação básica em todas as áreas;

12.19 - Divulgar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às)
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e
beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar
as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública,
afrodescendentes e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico, bem como da
existência deste financiamento para pós-graduação stricto sensu;
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12.20 - Manter a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;

12.21 - Incentivar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na
educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;

12.22 - Reivindicar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na
forma da legislação;

12.23 - Reivindicar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em
cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o
enriquecimento da formação de nível superior;

12.24 - Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior,
destacadamente a que se refere à formação dos profissionais da educação básica;

12.25 - Divulgar aos estudantes universitários a existência do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do
Programa Universidade para Todos – PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005.

META 13
Titulação de professores da Educação Superior
Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Ed ucação
Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores.

Estratégias:
13.1 - Apoiar, junto as Universidades regionais, que o corpo docente da instituição seja
composta em sua maioria por mestres e doutores.
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META 14
Pós-graduação
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo
a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

Estratégias:
14.1 - Divulgar as ofertas de financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das
agências oficiais de fomento;

14.2 - Divulgar a oferta de financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação
stricto sensu;

14.3 - Divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;

14.4 - Apoiar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de
doutorado, nos campi-novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização
das instituições superiores públicas;

14.5 - Reivindicar acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pósgraduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;

14.6 - Ofertar cursos de Pós-Graduação em nível de especialização, nas áreas já
existentes em desenvolvimento no campus (IFRS);

META 15
Formação de professores
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 1 ano de vigência do PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

63

Estratégias:
15.1 - Implementar a política pública de formação inicial e continuada, inclusive em
serviço, aos profissionais de educação;

15.2 - Manter e ampliar as parcerias com as instituições públicas e privadas, a fim de
oferecer formação inicial e continuada para docentes e não docentes de acordo com a
necessidade observada na rede;

15.3 - Aderir aos programas de formação inicial e continuada através da plataforma
eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de
profissionais da educação;

15.4 - Aderir programas específicos para formação de profissionais da educação para as
escolas do campo e para a educação especial;

15.5 - Aderir a cursos e programas especiais para assegurar formação específica na
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio
na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em
efetivo exercício;

15.6 - Aderir a política nacional de formação continuada para os profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração
entre município e União.

15.7 - Aderir ao programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de
idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento
nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;

15.8 - Valorizar o itinerário de formação profissional docente, tendo como ponto de
partida os cursos de nível médio na modalidade normal, admitidos para o ingresso nas carreiras
do magistério para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos termos do art.
62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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15.9 - Garantir o acesso a plataforma eletrônica, organizando a oferta e as matriculas em
curso de formação inicial, pós graduação e extensão, a fim de aprimorar a formação dos
profissionais da educação;

15.10 - Organizar grupos de estudos, em parceria com os cursos de formação inicial e
continuada das instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, com os profissionais da
educação para a formação de núcleos educacionais, a fim de fomentar a discussão sobre o
processo pedagógico, as condições necessárias para a produção de materiais pedagógicos e
tecnologias educacionais;

META 16
Formação continuada e pós-graduação de professores
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o
último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação
Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessi dades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias:
16.1 - Buscar parcerias e convênios com instituições de ensino superior pública e
privadas para ofertar cursos de pós graduação latu senso e stricto senso para elevar o nível de
ensino dos profissionais da rede municipal em 100 % de pós graduação nível lato senso e 8%
nível stricto senso, até o final de vigência desse plano;

16.2 - Criar uma politica municipal de apoio e incentivo a cultura através da
disponibilização para os profissionais de educação de livros e outros materiais, através da adesão
ao programa de composição de acervo de obras didáticas paradidáticas e de literatura e de
dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais
produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os
professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a
valorização da cultura da investigação;
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16.3 - Divulgar o portal eletrônico do MEC para subsidiar a atuação dos professores da
educação básica, onde é disponibilizado gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;

16.4 - Divulgar, aos docentes, programas que ofertam bolsas de estudo para pósgraduação dos professores e demais profissionais da educação básica;

16.5 - Incentivar

a formação dos professores das escolas públicas de educação básica,

por meio das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da adesão ao programa nacional de
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público.

META 17
Valorização do professor
Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a
fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do 6º ano da vigência do PNE.

Estratégias:
17.1 - Constituir, por iniciativa do DMED e sindicato, até o final do primeiro ano de
vigência deste PME, fórum permanente, com representação dos trabalhadores da educação, para
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial municipal para os
profissionais do magistério público municipal da educação básica, obedecendo no mínimo,
reajustes estabelecidos na lei do piso nacional;

17.2 - constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução
salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

17.3 - Adequar, no âmbito do Município, plano de carreira para os(as) profissionais do
magistério da rede pública municipal de educação básica, observados os critérios estabelecidos
na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada

66

de trabalho em um único estabelecimento escolar, conforme a necessidade da escola e a
disponibilidade do profissional;

17.4 - Buscar a assistência financeira específica da União para implementação de
políticas de valorização dos(as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional
profissional.

META 18
Plano de carreira docente
Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os(as)
profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e,
para o plano de Carreira dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar
como referência o piso salarial nacional profissional, definido na Constituição Federal.

Estratégias:
18.1 - Assegurar o ingresso do funcionário do magistério seja através de concurso
público por iniciativa do Departamento Municipal de Educação e Desporto, sempre que houver a
necessidade de novos profissionais de educação para atender a demanda;

18.2 - Manter, na rede pública de educação básica municipal, acompanhamento dos
profissionais iniciantes, supervisionados pela equipe diretiva da escola, a fim de fundamentar,
com base em avaliação documentada pela COMPAQ, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de
atuação do(a) professor(a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias
de ensino de cada disciplina, para o profissional que não atingir a média necessária;

18.3 - Realizar a previsão no plano de carreira dos profissionais do Município, licenças
remuneradas, incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação
“stricto sensu”;

18.4 - Indicar e estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da
educação do sistema municipal de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração,
reestruturação e implementação dos planos de carreira.
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18.5 - Realizar a revisão e reestruturação do plano de carreira do Magistério integrando
os profissionais da educação no mesmo plano;
18.6 - Prover as escolas municipais com os professores necessários, durante o período
letivo, por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, de forma a prever e
antecipar a necessidade, por exemplo, licenças, de reposição de aposentadorias e exonerações.

18.7 - Intensificar as ações na execução dos programas suplementares e demais
programas, como de avaliação externa do rendimento escolar na educação básica e de formação
continuada para o magistério, entre outros, compartilhando planejamento, execução e avaliação,
bem como recursos técnicos e financeiros.

META 19
Gestão democrática
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática
da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para tanto.

Estratégias:
19.1 - Assegurar durante a vigência desse plano, para a efetivação da gestão democrática
nas escolas da rede municipal de ensino , promovendo o fortalecimento dos conselhos do CACS
FUNDEB, CAE, CME e Conselhos Escolares, considerando a descentralização de recursos e
ampliação de mecanismos de autonomia financeira

e administrativa, a participação da

comunidade escolar na elaboração do PPP e transparência das ações efetuadas nas escolas;

19.2 - Construir mecanismos de avaliação interna e externa para a educação básica em
parceria com o sistema municipal de ensino, propiciando a participação de todos os segmentos
da comunidade escolar, com a finalidade de levantar subsídios para a promoção de melhorias
nas escolas nas questões administrativas, pedagógicas e financeiras, considerando as diretrizes
curriculares nacionais em cada etapa e modalidade;
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19.3 - Manter a gestão democrática no âmbito do sistema municipal de ensino,
respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos
diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a
participação da comunidade escolar;

19.4 - Fomentar e incentivar a participação dos conselheiros nos programas de apoio e
formação para os(as) conselheiros(as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do
Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, para os representantes educacionais em demais
conselhos de acompanhamento de políticas públicas educacionais, garantindo a esses colegiados
recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;

19.5 - Constituir Fóruns ou Comissões de Educação, com o intuito de coordenar as
conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME;

19.6 - Fomentar, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares, por meio das respectivas representações;

19.7 - Garantir o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional,
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo, garantindo infraestrutura, recursos humano e financeiro;

19.8 - Incentivar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos(as) e
seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de
gestão escolar e regimentos escolares;

19.9 - Promover a formação dos gestores, conselhos escolares e CPMs, visando a
implementação a qualificação da Gestão Democrática, favorecendo processos de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
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19.10 - Fortalecer ações conjuntas, garantindo o acesso e permanência do aluno na
escola, inclusive realizando recenseamento e a chamada na educação obrigatória, conforme
legislação vigente;

19.11 - Criar a lei municipal de Gestão Democrática do sistema Municipal de Ensino, a
fim de garantir

finalidades e princípios da

Gestão Democrática, constando três pilares:

conselhos escolares, descentralização de recursos, direção de escolas;

19.12 - Apoiar, de forma articulada com o Conselho Municipal

de Educação, os

Municípios que optarem por constituir sistema municipal de ensino e conselhos municipais de
educação.

19.13 - Estimular, respeitando a autonomia dos conselhos, no processo de elaboração das
normas educacionais dos respectivos sistemas de ensino. Implementar o funcionamento dos
conselhos escolares como mecanismos de participação comunitária na escola. Desenvolver
programas e ações de capacitação dos membros dos conselhos escolares.

META 20
Financiamento da Educação
Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência da
lei do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

Diagnóstico
A vinculação, pela Constituição Federal, de 25%, no mínimo, da receita de impostos dos
Estados e Municípios para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) é importante,
porque garante uma fonte estável para financiar a educação, não sujeita às conveniências da
política econômica. No Rio Grande do Sul, a Constituição Estadual de 1989 (art. 202) elevou
esse percentual para 35%, o qual não foi observado por alguns governos das últimas anos.
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ANO

Média %

2003

28,66 %

2004

29,14 %

2005

29,45 %

2006

29,78%

2007

31 %

2008

28,99 %

2009

29,90%

2010

29,15 %

2011

26,40 %

2012

31,73 %

2013

31,64 %

2014

28,02 %
Fonte: Balanço Geral do Município

O acompanhamento e o controle social dos recursos aplicados em educação são
realizados, principalmente, por três conselhos municipais que têm incumbências para atuar nessa
área: FUNDEB- CACS FUNBEB, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de
Alimentação Escolar.
Ao CACS FUNDEB cabe exercer essas atribuições sobre a repartição, a transferência e
a aplicação dos recursos do referido Fundo, mediante acesso, inclusive, à conta vinculada no
Banco do Brasil.
O Conselho Municipal de Educação, por sua vez, tem as atribuições de acordo com o
regulamentação do sistema municipal de Ensino: consultivo, fiscalizador, normativo,
deliberativo,

de aprovar os planos, emitir pareceres, resoluções, .

Ao Conselho de Alimentação Escolar compete acompanhar, com conhecimento de
causa, a aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), zelar
pela qualidade do atendimento, analisar as prestações de contas e comunicar irregularidades
detectadas.
Os Conselhos Escolares instituídos pela Lei N° 10.576/95, alterada pela Lei N°
11.695/01 (art. 40), além de atribuições referentes à gestão da escola, nas áreas pedagógica e
administrativa, têm competências na gestão financeira, cabendo-lhes, inclusive, aprovar o plano
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de aplicação financeira da escola. Entretanto, nem todos os conselhos escolares desempenham,
efetivamente, esse papel.
A realidade evidencia que a participação da comunidade na gestão e no controle social
da educação é ainda precária, em muitos casos, ou porque os colegiados não têm a informação
necessária, ou porque a sua participação é limitada a aspectos formais (por exemplo: assinatura
de prestações de contas e fiscalização contábil do uso dos recursos, sem envolvimento maior no
processo decisório). Observa-se que menor é a participação dos conselheiros quanto maior é a
concentração das atividades e das informações nos órgãos centrais ou regionais do sistema, ou no
diretor da escola.
Sem dúvida, a garantia dos percentuais vinculados à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino, inclusive no Plano Plurianual (PPA), deve ser o ponto de partida para a formulação e
a implementação de objetivos e metas educacionais. Entretanto, considerando as necessidades de
expansão, principalmente, do ensino médio, e a melhoria da qualidade da educação escolar, esses
recursos são insuficientes. No Município de Quinze de Novembro/RS, outras fontes tradicionais
de financiamento são o salário-educação e os recursos recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Esses, também, não atendem às necessidades
prioritárias da Secretaria da Educação, como é o caso, por exemplo, do repasse federal para o
transporte escolar, programa suplementar obrigatório no ensino fundamental e responsabilidade
do Poder Público; portanto dos três entes federados e não apenas de Estados e Municípios.
De forma indireta, há perspectivas de ampliação dos recursos aplicados em educação,
por meio de ações de integração, planejadas entre Secretarias de Estado, e entre elas e a
sociedade, a partir de 2003, as quais beneficiarão o setor educacional.
Outro aspecto importante a ser considerado é o regime de colaboração entre União,
Estados e Municípios para a oferta da educação escolar, que se constitui em diretriz estratégica
da Constituição Federal e da Lei N° 9.394/96 (LDB).
De 1995 a 1998, os municípios realizaram importantes conquistas na relação com o
Estado: municipalização da merenda escolar com contrapartida do Estado, instituição em lei
estadual de grupo de assessoramento, com composição paritária Estado/Municípios e
distribuição, definida em lei estadual, da totalidade dos recursos da cota estadual do salárioeducação pela matrícula no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.
No entanto, nos últimos anos, sistematicamente, ocorreram atrasos no repasse de
recursos da contrapartida da merenda, do transporte escolar e do salário-educação para os
municípios.
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Em que pesem os avanços conquistados na legislação, as relações do Estado com os
municípios têm-se limitado, algumas vezes, somente ao repasse de recursos, não avançando para
a implementação de parcerias que objetivem a qualidade do ensino.
Enfim, os problemas, hoje vivenciados pela educação, não podem ser enfrentados de
forma isolada pelo Município e exigem ampla mobilização da sociedade em prol de uma
educação de qualidade para todos. Um dos mecanismos importantes para garantir espaços de
participação da comunidade na gestão da educação é a Lei da Gestão Democrática do Ensino
Público (Lei N° 10.576/95, alterada pela Lei N° 11.695/01), tendo como preceitos, entre outros,
a autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e pedagógica, a
participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios em órgãos
colegiados, a garantia da descentralização do processo educacional e a eficiência no uso dos
recursos.
A referida lei consolida e regula no Estado a eleição direta de diretores de escola, os
conselhos escolares, a autonomia financeira e de gestão pedagógica e o regime de colaboração
Estado/Municípios.
Por outro lado, é necessário modernizar a gestão educacional implementando sistemas
de informação. A SE/RS, desde 1996, está integrada ao SIED do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), para a realização do Censo Escolar, tendo recebido
equipamentos e treinamento técnico.

Diretrizes
As questões referentes ao financiamento da educação, no Município de Quinze de
Novembro/RS, deverão merecer atenção especial, tendo como fundamento a responsabilidade do
Poder Público de garantir o direito das crianças e dos adolescentes à educação básica pública de
qualidade. A adequada provisão e a judiciosa aplicação dos recursos constituem requisito
fundamental para a garantia desse direito.
Considerando que a Constituição Estadual (art. 202) determina a aplicação de, no mínimo, 35%
da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) e que alguns
governos, nas últimas gestões, não atenderam esse dispositivo, uma primeira medida deverá ser o
cumprimento efetivo da mencionada vinculação constitucional, em cada exercício financeiro.
Em consequência, a lei orçamentária deverá prever, quando aprovada pelo competente
Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo, a aplicação, no mínimo, do percentual
constitucional estabelecido.
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Por outro lado, a aplicação do referido percentual da receita de impostos deverá
contemplar as atividades entendidas como de "manutenção e desenvolvimento do ensino",
conforme o definido no artigo 70 da Lei n° 9. 394/96, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional (LDB). Nesse particular, é necessário atentar para o crescimento dos gastos
com aposentadorias, realizados com recursos de MDE, o que reduz a possibilidade de aplicação
na melhoria da qualidade do ensino e, em especial, no processo de valorização do magistério. É
recomendável, portanto, que se implemente a organização de fundo de aposentadoria para o
magistério, sem prejuízo dos aposentados, "de modo a evitar utilização dos recursos vinculados à
educação para tal finalidade", conforme dispõe a Resolução 03/97, do Conselho Nacional de
Educação.
Considerando o impacto redistributivo do FUNDEB no Estado, rompendo as históricas
desigualdades entre municípios e entre a capacidade de investimento destes e do Estado, o
mencionado Fundo também deve merecer especial cuidado quanto a sua gestão, controle social,
continuidade e aperfeiçoamento. Como o número de matrículas que integra a base de cálculo
para a distribuição do FUNDEB é apurado pelo Censo Escolar e tem como referência as
matrículas do ano anterior, cabem providências para que se cumpra o dispositivo legal que prevê
o acréscimo da estimativa de novas matrículas (Lei N° 9.424/96, art. 6°, §1°).
Por outro lado, as necessidades de expansão e melhoria da qualidade da educação
escolar no Rio Grande do Sul exigem mais recursos do que os disponíveis no Tesouro do Estado.
Portanto, para que se atinja o padrão mínimo de qualidade, conforme o disposto na legislação
vigente, será necessário ir além do valor mínimo por aluno, por meio de recursos que permitam
ao Estado atingir o desejado custo aluno-qualidade.
Para garantir a ampliação dos recursos a serem aplicados em educação no Município de
Quinze de Novembro/RS, deverá intensificar sua reivindicação pela maior participação da
União no exercício de suas funções constitucionais redistributiva e supletiva, como, por
exemplo, no financiamento do oneroso programa de transporte escolar, prioritário para a garantia
do acesso dos alunos ao ensino fundamental completo, especialmente no meio rural. É
recomendável também a captação de recursos financeiros para programas e projetos junto a
organismos internacionais.
Além disso, será necessário implementar outras iniciativas, tais como:
a. melhoria do nível de arrecadação de impostos, por exemplo, pelo incremento ao
crescimento urbano, e pelo combate à renúncia fiscal e à sonegação;
b. aumento de incentivos à exportação;
c. incentivos fiscais para a educação regulados em lei;
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d. percentuais das receitas oriundas de loterias, bingos e pedágios.
É indispensável, também, garantir transparência na distribuição e gestão dos recursos
financeiros, com o fortalecimento das instâncias de controle interno e externo, inclusive dos
Conselhos que atuam na área da educação.
Por fim, há que se considerar que a educação é uma prioridade estratégica para o projeto
estadual de desenvolvimento, que visa à superação das desigualdades na distribuição de renda e à
erradicação da pobreza. Logo, recomenda-se a ampliação da política estadual que associa renda
mínima à educação, bem como os programas que articulem recursos técnicos e/ou financeiros de
outros Departamentos para o setor educacional, principalmente, em áreas de atuação comum,
como Saúde, Assistência Social, Trabalho, Cultura, Esporte, Turismo e outros.
Tanto na área do financiamento como da gestão, é indispensável, no Município de Quinze
de Novembro, priorizar o regime de colaboração entre o Estado e seus Municípios na oferta da
educação escolar, previsto na Constituição Federal (art. 211) e na LDB (art 8°). Para tanto, é
preciso garantir-lhe eficácia na repartição de responsabilidades, no planejamento e no
estabelecimento de normas, implementando mecanismos de negociação, deliberação conjunta e
cooperação,
O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece como elementos básicos na área da
gestão educacional "a destinação de recursos para as atividades-fim, a descentralização, a
autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da
comunidade".
Cumpre, também, modernizar a gestão da educação, implementando sistema de
informação que abranja as escolas, dotando-as dos equipamentos necessários e interligando-as
em rede entre si, com o Departamento Municipal de Educação e Desporto. Outro sistema a ser
retomado e priorizado é o de avaliação externa, com o objetivo de levantar informações
confiáveis sobre o desempenho dos alunos e sobre os fatores contextuais desse desempenho.

Estratégias:
20.1 - Aplicar o mínimo de 25% da receita de impostos do Município em despesas de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), conforme dispõe a Constituição Estadual,
garantindo a referida vinculação na lei orçamentária anual, a ser aprovada pelo Poder Legislativo
e sancionada pelo Poder Executivo, procurando ampliar este percentual .

20.2 - Elaborar a proposta orçamentária anual do Departamento Municipal de Educação
e Desporto com base em levantamento das principais necessidades da rede escolar.
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20.3 - Garantir, nos Planos Plurianuais vigentes, o suporte financeiro indispensável à
concretização de objetivos e metas estabelecidos.

20.4 - Manter os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental da Educação Básica (FUNDEB).

20.5 - Qualificar o funcionamento do Conselho Municipal

de Acompanhamento e

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Professores (FUNDEB), de forma a garantir o acompanhamento da aplicação
dos recursos do FUNDEB de acordo com os objetivos do Fundo.

20.6 - Garantir a transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) de tal forma que o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social

e Fiscalização possa acessar os dados e fiscalizar a

aplicação dos recursos.

20.7 - Participar, ativamente, do debate nacional para assegurar a continuidade do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério
(FUNDEB), por meio de aprovação de nova emenda constitucional, e de seu aperfeiçoamento.

20.8 - Gestionar, junto ao Congresso Nacional, a criação de novos fundos para atenderem
a educação infantil e o ensino médio.

20.9 - Mobilizar esforços, junto ao MEC, para que seja feita a revisão do índice per
capita destinado à aquisição de merenda escolar.

20.10 - Buscar recursos novos junto ao Governo Federal e a organismos internacionais
para financiamento da educação pública no Município de Quinze de Novembro/RS.

20.11 - Encaminhar ao governo federal, em conjunto com as demais unidades federadas,
por meio do Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, e com os Municípios,
em articulação com as entidades que os congregam, a reivindicação de democratização ao
Conselho Deliberativo do FNDE, com participação paritária da União, Estados e Municípios, de
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ampliação dos recursos do FNDE/MEC para Estados e Municípios, de reajuste dos valores
repassados e de maior participação da União na manutenção do programa de transporte escolar.

20.11 - Desenvolver programas municipais de incremento à arrecadação, combate à
renúncia fiscal e à sonegação, e de incentivo às exportações, entre outros, visando à ampliação
indireta dos recursos financeiros para a educação, EDUCAÇÃO FISCAL;

20.12 - Priorizar políticas municipais cujos programas integrem recursos financeiros do
Departamento Municipal de Educação e Desporto e demais Departamentos Municipais, bem
como de organizações da sociedade civil, nas áreas de atuação comum.

20.13 - Garantir as condições necessárias ao Conselho Municipal de Educação para o
cumprimento das atribuições de analisar os relatórios da execução financeira das despesas em
educação e de aprovar os planos.

20.14 - Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela
da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do
caput do art. 214 da Constituição Federal;

20.15 - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e
o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a
realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a
capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a
colaboração entre o Ministério da Educação, Controle Interno da Administração Municipal, o
Tribunal de Contas do Estado;

20.16 - Realizar estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno
da educação básica, em todas as suas etapas e modalidades;

20.17 - Implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo
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e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública,
em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

20.18 - Reivindicar, junto à União, na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros a fim de conseguir atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;
20.19 - Apoiar a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da
Constituição Federal, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a
articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na
repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva
e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais;

META 21
TEMAS RELEVANTES

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam a necessidade de se trabalharem,
paralelamente, em programas das diversas disciplinas de ensino, temas transversais.
Este Plano Municipal de Educação- Decenal, tendo em vista as peculiaridades
geográficas, sociais, históricas e culturais do município e a necessária adequação a legislação
maior elege como temas relevantes, nas escolas:


Educação ambiental



Educação para o trânsito.



Estudo da História e cultura afro-brasileira e indígena e etnias do município



Questões de gênero.



Ensino no Meio Rural.



Ensino Religioso.



Educação para o Turismo.



Música e Artes.

Tais tópicos deverão manter as características de transversalidade e serão trabalhados
em todos os níveis e modalidades de ensino.
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O processo da consciência ecológica em nosso município é uma realidade, através de
trabalhos do Departamento de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

em parceria com o

Departamento de Educação e Desporto.
A Educação para o trânsito é uma necessidade pois a legislação é ampla e o número de
acidentes são

preocupantes sendo necessário que a população seja educada para saber-se

conduzir-se em via públicas.
Quanto ao estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena tornou-se uma
obrigatoriedade a partir da Lei Federal n º 11.645, de 10 de Março de 2008, sendo que as escolas
são locais onde todas as etnias se encontram. Uma visão múltipla, intelectual, pode facilitar a
construção de uma sociedade mais justa, livre de todas as formas de preconceito e discriminação.
É muito relevante o estudo das questões referentes ao gênero que, como construção
cultural, apreende-se e aprimora-se no contexto social, primeiro em família, depois na escola e,
então na sociedade mais ampla. O interesse em abordagens relativas a gênero, como categoria
socialmente construída, reflete a necessidade de um reexame de valores e de crenças de grupos
femininos e de grupos masculinos em uma época de grandes transformações e reconfiguração
dos papéis sociais.
O enfoque em educação no meio rural justifica-se pela necessidade de adequação do
universo escolar ás condições geográficas, climáticas, produtivas e socioculturais das
comunidades do município.
O Ensino Religioso é muito importante pois a dimensão religiosa do ser humano
constrói sociedades mais justas, pacificas e solidárias. Deve ser administrado com respeito ao
pluraslismo religioso-cultural do povo brasileiro.
Como a questão turística é um fator importante no município, tornando importante a
inclusão da Educação para o turismo, para que nossa comunidade escolar um conhecimento dos
aspectos turísticos relevantes.
Entende-se que os temas eleitos por este plano como relevantes podem ser também
tratados sob uma perspectiva transdisciplinar, em que a escola trabalhe com as diferenças
individuais, sociais e culturais, em uma sociedade constituída por diferentes sujeitos que
exercem funções nos mais diferentes grupos.
21.1 – Educação Ambiental
Diretrizes
A Constituição Estadual, em seu artigo 251, determina que “ Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de
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defendê-lo, preservá-lo, e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir
do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido”. No Parágrafo 1º inciso IV, como forma de
“assegurar a efetividade desse direito”, incumbe o Poder Público de “promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio
ambiente”.
Já a Lei Federal 9.795, de 27 de Abril de 1999, e a Lei Estadual 11.730, de 9 de Janeiro
de 2002, instituem, respectivamente, as políticas Nacional e Estadual da Educação Ambiental.
Reforçando as disposições legais já existentes e considerando outros aspectos
igualmente importantes, são estabelecidas como diretrizes a serem consideradas em
planejamento de ensino em Quinze de Novembro/RS, a construção de uma mentalidade
ambiental e a mudança de paradigmas, hábitos e atitudes que deverão passar por um processo
contínuo e permanente de sensibilização e da conscientização do indivíduo na escola dela, em
processos formais, não- formais e informais.
É necessário que as questões relativas ao ambiente sejam trabalhadas sob um enfoque
humanista, holístico, sistêmico, gerencial e democrático. Por isso a Educação Ambiental será
compreendida e deverá ser desenvolvida como prática educativa contínua, permanente e
transciplinar, em todos os níveis e modalidades de ensino.
Será de fundamental importância a realização de cursos de formação, capacitação e
atualização de profissionais de todas as áreas, considerando as características locais e regionais,
com estudos, pesquisas, experiências voltadas ao desenvolvimento de metodologias para a
inserção da dimensão ambiental em todos os processos educativos.
Parcerias com o Departamento Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente e
COMDEMA, tornarão possível o desenvolvimento de projetos e eventos de educação ambiental
voltados a formação e à atualização de educadores, demais profissionais e agentes sociais e
comunitários, oriundos da sociedade civil organizada.
O conhecimento não poderá ser construído isolado da realidade sócio-histórica, pois a
vida no espaço e no tempo resulta das relações causa e efeito. Deverá ser sustentado pelos quatro
pilares da Educação da ONU da aprendizagem:
a) Aprender a conhecer as noções básicas relacionadas ao ambiente;
b) Aprender a fazer, através do desenvolvimento de atitudes pedagógicas;
c) Aprender a conviver, discutindo e elaborando propostas coletivas;
d) Aprender a ser na sensibilização, na cooperação, na solidariedade e na participação;
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Esse pilares da aprendizagem sustentarão uma educação de qualidade, partindo-se de
uma análise de causas reais que interferem nos ecossistemas, direcionando as possíveis dos
problemas sócio- ambientais para a implantação de ações concretas com posicionamento crítico
para o exercício da cidadania.

Estratégias:
21.1.1 - Inserir a dimensão ambiental de forma permanente e transdisciplinar nos
currículos e nos Planos de Estudo de todos os níveis e modalidades de ensino e nos diferentes
projetos desenvolvidos nas instituições de ensino.

21.1.2 - Buscar uma integração interinstitucional (DMCTMA e COMDEMA) no
planejamento e na realização de ações de educação ambiental.

21.1.3 - Revisar, avaliar e renovar, periodicamente, os currículos e Planos de Estudo dos
diferentes níveis e modalidades de ensino, adequando-os às necessidades do momento.

21.1.4 - Definir e criar políticas públicas voltadas à formação continuada dos
profissionais da educação, através de parcerias, por meio de cursos de aperfeiçoamento, extensão
e pós-graduação, na área ambiental.

21.1.5 - Proporcionar qualificação e atualização às lideranças comunitárias e às
organizações da sociedade civil, transformando-as em agentes multiplicadores da política
estadual de educação ambiental, conforme a Lei Estadual nº 11.730, de 09/01/2002.

21.1.6 - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos relativos à temática
ambiental com ênfase na problemática local e regional e nas suas inter-relações com questões
nacionais e globais.

21.1.7 - Incentivar as instituições de fomento a criarem linhas para o financiamento de
pesquisas e projetos em educação ambiental.

21.1.8 - Incentivar a divulgação e a aplicação dos resultados das pesquisas e projetos,
disponibilizando as informações como subsídios à educação ambiental.
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21.1.9 - Desenvolver ações de educação ambiental que contemplem atividades de
preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos, fauna e flora, através de parcerias.

21.1.10 - Promover parcerias e convênios interinstitucionais como alternativa para a
realização de projetos e eventos de educação ambiental voltados à formação e à atualização de
educadores, demais profissionais e agentes sociais e comunitários oriundos da sociedade civil
organizada.

21.1.11- Inserir Trilha Ecológica do Arroio Santa Clara, com Aulas de Campo em toda
a rede pública de ensino;

2.1.12-Criar Centro de educação ambiental em parceria com DMCTMA.

21.2 – Educação para o Trânsito
Diretrizes
Sabe-se que as estatísticas em relação ao número de mortes por acidentes provocados por
veículos cresce, vertiginosamente, no Estado. A relevância do tema justifica-se pela necessidade
de iniciar, já na infância, a formação do bom motorista e do pedestre cauteloso.
A educação para o trânsito deve ser desenvolvida em todos os níveis e modalidades de
ensino, visando à formação integral do cidadão, conscientizando-o dos diversos papéis por ele
desempenhados no trânsito, com resgate de valores éticos.
Essa formação deve ser contemplada nos cursos de formação de profissionais da
educação - médio e superior. Para os já atuantes, é indispensável a capacitação, a qualificação e a
atualização contínua, para que a educação, para o trânsito, seja inserida na prática pedagógica
das escolas.
Na educação infantil, a educação para o trânsito deve estimular uma prática pedagógica
que comprometa a família, com o desenvolvimento de valores tais como respeito, solidariedade,
responsabilidade e valorização da vida.
No ensino fundamental, a educação para o trânsito precisa contemplar conteúdos
específicos - informações, atitudes, hábitos, habilidades e valores - desenvolvendo a autonomia
para um convívio social harmonioso e contribuindo, assim, para uma mobilidade segura.
Por sua vez, no ensino médio, a educação para o trânsito deve desenvolver nos alunos a
capacidade crítica, oportunizando a interação com a realidade e objetivando um trânsito seguro.
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Já no ensino superior, o tema poderá ser incluído em suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, estimulando a análise e a transformação do contexto social.
Todos os sistemas de ensino do município precisam aliar-se na luta em favor da vida.
Espera-se, com o tratamento transdisciplinar, que deverá ser dado ao tema, que se tenha, no sul
do Brasil, um trânsito mais tranquilo e menos violento.

Estratégias:
21.2.1 - Incluir projetos e/ou ações de educação para o trânsito, com observância dos
padrões curriculares nacionais/temas transversais, nas propostas pedagógicas das instituições
escolares, num prazo de até três anos. Maio Amarelo

21.2.2 - Estabelecer parcerias com órgãos e instituições que possam colaborar com o
desenvolvimento de projetos e ações de educação para o trânsito nas escolas.

21.2.3 - Oportunizar aos professores, no prazo de até dois anos, cursos de capacitação,
qualificação e atualização contínua em educação para o trânsito.

21.2.4 - Incluir o tema trânsito, nas propostas pedagógicas das escolas da rede pública.

21.2.5 - Sensibilizar as instituições de ensino superior para que o tema 'trânsito' seja
incluído nos cursos de graduação, especialmente, naqueles voltados para a formação de
profissionais da educação.

21.2.6 - Sensibilizar a família da importância do seu exemplo no desenvolvimento de
valores para um trânsito seguro.

21.2.8 - Desenvolver práticas pedagógicas que priorizem o autoconhecimento, a autoestima e o respeito aos outros e ao meio ambiente, estimulando uma convivência solidária.

21.2.9 - Desenvolver atividades pedagógicas a partir da realidade do aluno que
possibilitem a construção do conhecimento e a vivência das normas gerais de conduta e
circulação no trânsito.
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21.2.10 - Propiciar ações educativas que possibilitem ao aluno interagir na comunidade,
objetivando o resgate de valores para um trânsito mais humano e seguro.

21.2.11 - Possibilitar espaços de discussão, análise e avaliação sobre situações
relacionadas a trânsito.

21.2.12 - Estimular a elaboração e a execução de projetos de intervenção na comunidade,
objetivando a melhoria das condições do trânsito e o desenvolvimento de uma postura solidária.

21.2.13 - Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de trânsito e
transporte, a fim de subsidiar políticas públicas.

21.2.14 - Sensibilizar as IES para que o tema 'trânsito' seja incluído nos cursos de
graduação.

21.2.15 - Promover atividades extensionistas voltadas à área de trânsito( Blitz
Educativas).

21.3 - Estudo da História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena

A Constituição Federal garante, a todos, o pleno exercício dos direitos e o acesso às
fontes da cultura nacional, de modo a apoiar e incentivar a valorização e a difusão das
manifestações étnico-culturais, tanto afro-brasileiras como as de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional. É direito de todos e dever do Governo criar projetos e incentivar
a cultura, seja ela qual for, para que todos tenham a oportunidade de mostrar seu poder cultural a
outros povos.
A educação indígena é marcada por inúmeros fatos que comprometem ou dificultam a
desejada autonomia dos povos; entretanto, a política pública da educação, nesta área, vem sendo,
gradativamente, implementada. Há indicativos de que o crescente movimento indígena venha a
atuar no sentido de garanti-la como um avanço em favor de suas lutas próprias, rumo à afirmação
da identidade étnico-cultural de cada povo na construção do seu projeto de futuro.
A Lei Federal n° 11.645, de 10 de Março de 2008, que inclui no currículo oficial da rede
de ensino a obrigatoriedade da temática “ História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena”.
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A educação indígena é de responsabilidade do Estado em parceria com Governo Federal
(MEC), governo municipal, entidades e/ou organizações da sociedade civil.
Também, se faz necessária a criação de política de apoio para a realização de pesquisa
etnológica, histórica e linguística, com produção de material didático. Recuperar a memória
histórica das populações indígenas é indispensável para a reafirmação de sua identidade étnica e
a valorização de um povo que se sente excluído em sua própria terra.
No Rio Grande do Sul, as culturas indígenas Kaingang e Guarani constituem a base dos
currículos escolares para uma educação diferenciada que contemple o conhecimento da cultura
de cada povo e os conhecimentos universais. No município de Quinze de Novembro/RS, não se
tem população indígena.
O Brasil é um país onde a miscigenação se deu através de diferentes participações
étnico-culturais e, portanto, deve-se dar o direito e a oportunidade desta cultura expandir-se e
manter inter-relações com outras já existentes.

Estratégias
21.3.1 - Assegurar que o Município garanta espaços de discussão de propostas
pedagógicas relacionados com a questão afrodescendente, através de cursos, seminários,
palestras e outras formas.

21.3.2 - Garantir que a história do povo afro-brasileiro seja divulgada nos cursos de
formação de professores, no magistério e nas licenciaturas, visto ser este território espaço de
origem de significativa parcela do povo brasileiro.

21.3.3 - Prover, gradativamente, as escolas de material gráfico e audiovisual enfocando a
cultura afro-brasileira e sua história.

21.3.4 - Assegurar, no prazo de quatro anos, em todos os sistemas de ensino público, a
capacitação continuada dos professores no tema da cultura nacional.

21.3.4 - Promover ações que favoreçam o resgate da auto-estima e da auto-imagem do
aluno negro, com enfoque no processo cultural e histórico, para que se possa discutir a sua
identidade étnica.
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21.3.4 - Resgatar os alunos negros, excluídos do sistema de ensino, de forma gradativa,
criando um ambiente favorável no qual a escola seja um espaço em que as discussões, sobre
etnia, possam existir, de modo a minimizar a evasão ou a exclusão por motivo de discriminação
racial.

21.3.5 - Estabelecer um programa de aquisição de livros didáticos, que abordem as
diversidades culturais e religiosas.

21.3.6 - Desenvolver programas educacionais ao ensino fundamental, preservando sua
visão de mundo, tradições, usos e costumes indígenas.

21.3.7 - Prover recursos e meios para a publicação de material de divulgação da cultura
indígena.

21.3.8 - Equipar a biblioteca com material didático e bibliográfico específico à cultura
indígena.

21.3.9 - Promover encontros de educadores/educandos junto às comunidades, para troca
de experiências com os indígenas, que possam contribuir para a preservação da cultura.

21.3.10 - Promover viagens de estudos a Tribos Indígenas da região, para que os alunos
da rede municipal realizem estudos, trocas de experiências.

21.4 - Questões de Gênero
Diretrizes
A escola, vista como espaço de discussão sobre os diversos temas que envolvem o ser
humano, deve promover a reflexão sobre sexualidade, gênero, transgênero e etnia. Para tanto,
precisa incluir, nas práticas escolares, conteúdos e preceitos de direitos humanos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais, já abordados no Plano Nacional de Direitos Humanos,
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PNDHESCA), assinado em 2001.
Uma vez que constitui espaço de inclusão social, o universo pedagógico deve contar,
além da educação formal, com redes de apoio para tratar casos em que a discriminação contra o
gênero, especialmente, o feminino, e contra o transgênero seja praticada.
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Atenção particular será dispensada às vítimas de violência física, psicológica ou sexual
que participam do universo escolar. Para que tais medidas tenham resultado, há que se qualificar
e valorizar o corpo docente, bem como promover a elaboração de material didático específico.
Desse modo, promover-se-á, a partir da educação, o desenvolvimento de uma sociedade
igualitária em que sejam respeitadas as diferenças individuais.

Estratégias:
21.4.1 - Propiciar espaços de reflexão, no ambiente escolar, sobre sexualidade, gênero,
transgênero e etnia.

21.4.2 - Trabalhar com pais e professores questões sobre sexualidade, gênero, transgênero
e etnia.

21.4.3 - Trabalhar valores de gênero, em sala de aula, a fim de reforçar o papel da mulher
na sociedade, sob a ótica da história, da literatura, do ensino religioso e das áreas afins.

21.4.4 - Possibilitar reflexões sobre gênero biológico e gênero social, especialmente, na
disciplina de educação física, de modo a evitar discriminação entre meninos e meninas.

21.4.4 - Proporcionar qualificação a docentes em temas como direitos humanos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais, garantindo acesso ao Plano Nacional de Direitos
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PNDHESCA 2001).

21.4.5 - Elaborar documentos bem como escolher textos, livros, revistas e recursos
audiovisuais que façam referência a gênero e sexualidade.

21.5 - Ensino no Meio Rural
Diretrizes
As diretrizes do Plano Estadual de Educação para o meio rural estão baseadas na
Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96, na
Lei do FUNDEF - no 9424/96, nas Diretrizes Curriculares e no Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei no 10.172/01. Ainda se amparam nos Pareceres nº 1400/02, do Conselho
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Estadual de Educação, no Parecer da CEB/CNE no 36/2001 e nas diretrizes que constam na
Resolução no 1 de 03/04/02 do CNE/CEB.
A definição de uma proposta para uma educação de qualidade, no meio rural, passa por
um conjunto de transformações referentes à política educacional, econômica, social e cultural
que consiste em quebrar paradigmas, a partir de um diagnóstico local e global. Necessita
alicerçar sua proposta pedagógica nos pressupostos de uma educação democrática, comunitária,
transformadora, crítica, solidária e que valorize a cultura e o conhecimento do homem que vive
no meio rural.
A educação rural requer um tratamento específico, com a oferta de ensino infantil,
fundamental, médio, educação profissional, educação de jovens e adultos e universitário à
disposição de todas as comunidades. A oferta de programas de formação continuada aos
professores que atuam nas escolas rurais deve ser um compromisso efetivo dos sistemas de
ensino, e os cursos de formação de professores devem incluir conhecimentos específicos do meio
rural.
A comunidade precisa dar-se conta de que os espaços pedagógicos não são apenas os
espaços de sala de aula, mas também aqueles da produção, da família, da convivência social, da
cultura e dos serviços. As escolas, no meio rural, devem ampliar as oportunidades educacionais
transformando-se em centros de aprendizagem e de pesquisa para a comunidade, reescrevendo
sua história e suas referências culturais, sociais, econômicas e políticas.
Uma efetiva proposta de educação para o meio rural deve partir do resgate da autoestima do trabalhador do meio rural, em que se construa a cidadania de crianças e jovens, filhos
desses trabalhadores. Um projeto político-pedagógico ambicioso tem que ter no seu horizonte a
necessidade de desenvolver e ampliar políticas públicas que estejam integradas em um processo
de desenvolvimento sustentável para garantir a permanência da população rural em seu meio,
trabalhando, vivendo e produzindo sua cultura local.
Faz-se necessária a conscientização das realidades urbanas, que identifique as
potencialidades das atividades rurais e os problemas da cidade, evitando assim o êxodo rural. A
escola tem a função de transformar seus alunos em produtores mais eficientes e menos
dependentes ou vulneráveis nas suas relações de trabalho, para o que é necessário o apoio a
iniciativas, programas, projetos, ações de educação formal e não-formal de profissionalização
dos trabalhadores rurais. Faz-se necessário incentivar programas de acesso a recursos
tecnológicos aos estudantes, filhos de trabalhadores rurais.
É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus órgãos
normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e
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flexibilizar a organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços
pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de igualdade, de prevalência
dos direitos humanos, de cooperação, de integração social e cultural, de liberdade de aprender,
de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber.
Também é necessário o estabelecimento de adaptações às peculiaridades da vida do campo e de
cada região, especialmente, no que se refere a conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do meio rural, com organização escolar
própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e da produção
pastoril e às condições climáticas e de adequação à natureza do trabalho do campo.
Além disso, é urgente a elaboração de critérios diferenciados para autorização da
educação infantil na zona rural, visto que a procura por vagas é reduzida e as estruturas físicas
das escolas não preenchem os requisitos mínimos para sua regulamentação.
A garantia de acesso da população do campo à educação, independentemente, de idade
visa, primordialmente, à erradicação do analfabetismo e à universalização do atendimento
escolar, ao mesmo tempo em que se mantenha respeito à opção das comunidades pelas escolas
rurais, mesmo que se destinem a um número reduzido de alunos.

Objetivos e Metas
21.5.1 - Capacitar os professores para que a escola se torne um centro de referência no
qual toda a comunidade escolar possa buscar subsídios culturais, a fim de suprir suas
necessidades e com isso contribuir para o desenvolvimento sustentável.

21.5.2 - Promover a interação da escola com os órgãos governamentais e nãogovernamentais ligados às políticas voltadas ao meio rural, buscando parcerias e apoio técnico
para o desenvolvimento da proposta pedagógica.

21.5.3 - Construir conhecimentos a partir de vivências do cotidiano dos trabalhadores do
meio rural para atender suas necessidades de vida e de trabalho.

21.5.4 - Apoiar projetos pedagógicos que ampliem a permanência do aluno na escola e na
comunidade, com atividades educativas voltadas à realidade rural.

21.5.5 - Fortalecer a auto-estima do agricultor, estimulando-o a compreender-se como um
profissional do meio rural.
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21.5.6 - Construir com a comunidade uma proposta pedagógica voltada à realidade,
superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias que consideram
os sujeitos com suas histórias e vivências.

21.5.7 - Educar para a cidadania com envolvimento dos sujeitos no projeto de vida das
comunidades rurais.

21.5.8 - Incentivar a permanência do aluno da zona rural na escola rural.

21.5.9 - Garantir o transporte escolar a todos os alunos que dele necessitem.

21.5.10 - Apoiar iniciativas de produção de material didático-pedagógico voltado para o
meio rural.

21.5,11 - Incentivar nas escolas rurais projetos de hortas escolares, com atividades
práticas, em forma de manejo com a terra, que funcionem como incentivo para os alunos.

21.5.12 - Proporcionar às escolas rurais melhores condições de trabalho, equipando-as
com computador, para o serviço de secretaria, materiais pedagógicos e equipamentos eletrônicos.

21.5.13 - Ampliar o acervo das bibliotecas rurais, principalmente, para aquisição de livros
de literatura infantil, infanto-juvenil, materiais de pesquisa e recursos tecnológicos,
transformando-as em um lugar de referência cultural para a comunidade local.

21.5.14 - Adequar os currículos com conteúdos e metodologias voltados às reais
necessidades dos alunos do meio rural.

21.5.15 - Melhorar a infra-estrutura física das escolas no meio rural (quadra esportiva,
rede elétrica, hidráulica e espaço físico para laboratórios e bibliotecas).
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21.6 - Ensino Religioso
Diretrizes
No que diz respeito ao ensino religioso, desde 1972, havia um convênio entre o governo
do Rio Grande do Sul e as denominações religiosas congregadas na Equipe Interconfessional, a
partir do Parecer 114/72 do CEED, segundo o qual o sistema estadual de ensino, através da
Secretaria da Educação e das Delegacias de Educação, exercia função administrativa, e as
denominações religiosas forneciam as orientações a serem observadas na aplicação desta
disciplina e na formação de professores.
O ensino religioso, neste Plano Municipal de Educação, constitui uma das áreas de
conhecimento a serem trabalhados em todos os níveis e modalidades de ensino, uma vez que é
um direito do aluno e um dever da escola. Preocupado com a formação religiosa, ética e moral
do cidadão, o Município opta por dar destaque a essa disciplina, de modo a promover a sua
valorização nos currículos escolares.
É necessário que se incentive o desenvolvimento de pesquisas na área de saber do ensino
religioso, desde a educação básica até a superior. Entretanto, faltam profissionais habilitados.
Um primeiro passo a ser dado na busca do reconhecimento da profissão de professor de ensino
religioso será a criação e a oficialização de cursos de licenciatura plena em ensino religioso. O
estabelecimento de estratégias para efetivação do reconhecimento desse profissional passa,
também, pela instauração de concurso na área em todos os níveis e modalidades de ensino.
As parcerias com instituições públicas, privadas e confessionais poderão enriquecer o
trabalho de humanização e espiritualização que o tema relevante em questão poderá propiciar.

Estratégias:
21.6.1 - Implantar uma política de formação atualizada e permanente para os atuais
professores de ensino religioso.

21.6.2 - Oportunizar, em parceria com as instituições de ensino superior, cursos de
qualificação docente para professores que ministram a disciplina de didática e metodologia do
ensino religioso nos cursos de Pedagogia e Normal Médio e Superior.
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21.6.3 - Proporcionar cursos de formação permanente para qualificar docentes do ensino
religioso na educação infantil, ensinos fundamental e médio com auxílio financeiro do Estado, da
União e dos Municípios.

21.6.4 - Organizar um processo sistemático de produção de saber na área de
conhecimento, em ensino religioso, através de pesquisa e elaboração de material teórico.

21.6.5 - Viabilizar publicação de produções na área de ensino religioso.

21.6.6 - Efetivar o cumprimento dos dispositivos legais concernentes ao ensino religioso
em todas as instituições educativas.

21.6.7 - Efetivar o provimento de professores de ensino religioso em todas as séries dos
ensinos fundamental e médio.

21.7 - EDUCAÇÃO PARA O TURISMO

O Turismo considerado como um processo de interação entre os povos, que possibilita o
conhecimento de diferentes ambientes e culturas, fomenta a educação no seu mais amplo e
genérico, além de envolver inúmeros setores da economia, direta e indiretamente, criando
interrelação de componentes ambientais, culturais, econômicos e sociais, envolvendo as pessoas
em suas expectativas.
O crescimento do setor turístico como atividade econômica, oferendo produtos, em
constante diversificação, visa atender novas demandas, ocasionando a segmentação do turismo,
fazendo surgir diversos tipos de turismo. O turismo em áreas naturais é um destes segmentos
mais expressivos.
Atualmente o conjunto das atividades que podem ser desenvolvidas no meio natural,
fazem surgir o ecoturismo, turismo rural e o turismo verde.
O Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATRUR, desde 1987, tem orientado o setor
turístico com propostas para a adoção de diretrizes para o “Turismo Ecológico” e o Município
tem o Departamento Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente implementa ações
voltadas ao turismo do município, sem o Município denominada a “Capital do Turismo
Regional” a Terra das Águas sendo participante do Consórcio de Turismo Sustentável Rota das
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Terras. Salientando a importância de Educar para o turismo é lançar um olhar sobre os atrativos
municipais já existentes.

Diretrizes
Promoção do turismo em áreas do Município de Quinze de Novembro/RS, conservação
dos espaços naturais, o envolvimento das comunidades: escola, professores, alunos, população,
empreendedores, poder público, visando o desenvolvimento da atividade turística bem como a
geração de emprego e renda sob os princípios da sustentabilidade. Planejando o turismo
localmente despertando uma forma ampla, diferente e profunda de pensar. Despertando um olhar
sobre o fenômeno turístico e suas implicações, as relações entre o turista e a população visitada,
os impactos sobre o meio ambiente, abrangendo a natureza e a cultura. Buscando a cultura da
hospitalidade que interfere no futuro da atividade turística, pois prepara a buscar uma maior
qualidade e desenvolvimento. Despertando nos alunos uma flexibilidade para as mudanças,
tornando-os empreendedores, criativos, críticos, intuitivos, éticos, capazes de trabalhar em
equipe.

Estratégias:
21.7.1 - Realizar um planejamento para implementação do turismo;

21.7.2 - Educar para o turismo, aprimorando os professores através de cursos, palestras,
seminários, viagens, grupos de estudos;

21.7.3 - Confecção de material didático sobre o município de Quinze de Novembro e seus
atrativos turísticos;

21.7.4 - Promover a integração do Departamento Municipal de Educação e Desporto com
o Departamento Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente;

21.7.5 - Promover o turismo através da inclusão nos planos de estudos conteúdos sobre a
preservação/conservação de recursos naturais, valores culturais e sustentabilidade;

21.7.6 - Estudo e avaliação do turismo, buscando a cultura da hospitalidade que interfere
no futuro da atividade turística, pois prepara a buscar uma maior qualidade e desenvolvimento.
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21.8 – MÚSICA E ARTES
Diagnóstico e Diretrizes
O Ensino de música e das artes nas escolas brasileiras inicio-se no século XIX. A
aprendizagem era baseada nos elementos técnico-musicais e realizada, por exemplo, por meio de
solfejo. No fim da década de 1930, no entanto, Antônio Pereira de Sá e Liddy Chiaffarelli
Mignone inovações, com aprendizagem pela própria experiência, e com jogos musicais e
corporais e o uso de instrumentos de percussão. Naquela época Heitor Villa-Lobos apresentou
em São Paulo um Plano Educação Musical. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas tornou
obrigatório o ensino de canto nas escolas e criou o curso de pedagogia de música e canto.
Produzindo trabalhos artísticos e conhecendo a produção de outras pessoas e de outras
culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que orientam tanto os seus
próprios modos de pensar e agir quanto os das sociedades. É importante que os alunos
compreendam o sentido do fazer artístico, ou seja, entendam que suas experiências de desenhar,
pintar, cantar, executar instrumentos musicais, dançar, apreciar, filmar, videografar, dramatizar
etc. são vivências essenciais para a produção de conhecimento em arte. Ao conhecer e fazer arte,
o aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua
relação com a própria arte, consigo mesmo e com o mundo.
Atualmente a música é conteúdo optativo na rede de ensino, ficando a cargo do
planejamento pedagógico das secretarias estaduais e municipais de educação. No ensino geral de
artes a escola pode oferecer artes visuais, música, teatro e dança.
Com a Lei Federal nº 11.796, publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de Agosto de 2008,
altera a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 e torna
obrigatório o ensino de música no ensino fundamental e médio. Todas as escolas públicas e
particulares do Brasil terão de acrescentar, no prazo de três (03) anos conforme artigo 3º da
referida Lei. Com alteração da LDB, a música passa a ser obrigatório, mas não exclusivo, o
planejamento deve pedagógico deve contemplar as demais áreas artísticas. A Lei não torna
obrigatório o ensino em todos os anos.
A vocação musical da população de Quinze de Novembro/RS, está presente desde os
primórdios de sua fundação. Temos no município várias Bandas e Conjuntos Musicais
responsáveis por animação de bailes e festas.

Estratégias:
21.8.1 - Realizar um planejamento pedagógico para acrescentar a disciplina de música e
artes no currículo.
94

21.8.2 - Oferecer uma formação integral através de noções básicas de música, cantos
cívicos nacionais, dos sons de instrumentos de orquestra, cantos, ritmos, danças e sons de
instrumentos regionais e folclóricos.

21.8.3 - Promover o Ensino geral das artes, oferecer artes visuais, música, teatro e dança.

21.8.4 - Implementar a articulação entre a música com as outras dimensões da formação
artística e estética.

21.8.5 - Continuar com as aulas e artes de música em turno inverso para alunos
interessados, na escola de música.

21.8.6- Elencar objetivos para o ensino das artes capazes de realizar novas leituras de
mundo por meio de sons, imagens e movimentos e o entendimento da sociedade por meio de
atividades práticas de pesquisa, criação e fruição de arte;

22 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO
O Plano Municipal de Educação do Município de Quinze de Novembro/RS, cumpre
seu papel de estabelecer as políticas de educação para os próximos dez anos, a partir da vontade
emanada de diferentes setores da comunidade que indicaram, sugeriram, discutiram caminhos e
decidiram por possibilidades que lhes pareceram as ideais para este momento.
A importância deste plano advém, justamente, de tal metodologia. Este não é um plano de
governo e sim um plano de Município, pois é a participação da sociedade que lhe dá
legitimidade. No entanto, a parceria não está concluída com a transformação do texto, cheio de
intenções, em lei. Ela vai além, pois é preciso que, a partir da promulgação do documento legal,
esta mesma sociedade esteja atenta para fazer o acompanhamento da implementação daquilo que
planejou e, também, as correções que, ao longo dos próximos dez anos, se fizerem necessárias.
Oriundas das exigências das novas realidades que poderão surgir, as adaptações dependerão de
acompanhamento e avaliação sistemáticos que ficarem, neste PME, estabelecidos com clareza.
A articulação entre as ações das três esferas, com a cooperação entre os órgãos federais,
estaduais e municipais, será fator facilitador para que os objetivos e metas sejam atingidos.
O CME, DEMD, entre outras, terão papel importante neste longo período de
acompanhamento da execução do plano. As entidades, defensoras legítimas dos direitos das
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crianças e dos adolescentes, os conselhos governamentais como o COMDICA, a RAE o
Conselho Municipal do FUNDEB e outros, deverão ser parte nesta etapa do trabalho. A cada
momento, os indicadores fornecidos pelo Censo Escolar do INEP, pelos dados do IBGE e da
FEE, pelas diferentes avaliações como SAEB, ENEM, CAPES, Provinha Brasil entre outras,
serão analisados e servirão para indicar a necessidade de replanejamento.
Para que o acompanhamento aconteça de maneira sistemática, propõe-se que, a cada
dois anos, os segmentos já mencionados participem de um fórum de avaliação deste plano,
organizado pelo governo do Município, através da DMED.
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