ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

L E I
Nº
7.054/2015
Institui o Plano Municipal de Educação
de Jaraguá do Sul 2015-2024.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.1º Fica instituído o PME - Plano Municipal de Educação de
Jaraguá do Sul, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, conforme
especificado nos Anexos I e II, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 8º, da Lei
Federal Nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Parágrafo único. O PME é um instrumento de gestão e
planejamento que define metas e estratégias, organiza e orienta a execução de políticas
públicas municipais de educação, no qual o Município assume responsabilidades de
implantação.
Art.2º O PME foi construído pelos gestores públicos, sociedade civil
e Conselho Municipal de Educação de Jaraguá do Sul - COMED/JS, através de Conferências
Públicas, e é regido pelas seguintes diretrizes:
I-

erradicação do analfabetismo;

II -

universalização do atendimento escolar;

III superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV -

melhoria da qualidade da educação;

Vformação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI -

promoção do princípio da gestão democrática da educação

VII -

promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do

pública;
País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX -

valorização dos profissionais da educação;

Xpromoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Art.3º As metas previstas no Anexo I desta Lei serão cumpridas no
prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e
estratégias específicas.
Parágrafo único. As metas previstas no Anexo I - Plano Municipal de
Educação de Jaraguá do Sul - 2015-2024 - Metas e Estratégias desta Lei deverão ter como
referência o Anexo II - Diagnóstico do Município de Jaraguá do Sul, elaborado pela Comissão
Técnica, instituída para este fim, tendo por base os dados divulgados por Órgãos Oficiais.
Art.4º Compete ao Poder Público Municipal, em todas as suas
instâncias, nos termos desta Lei:
Ianalisar e propor ações públicas que conduzam à efetivação
das metas e estratégias do PME;
II assegurar a efetivação do PME, em articulação com o Estado
e a União, garantindo seu acompanhamento e controle pelos órgãos responsáveis;
III -

garantir a manutenção dos equipamentos públicos da

educação;
IV - organizar as instâncias de participação e debate na
sociedade, para formular, avaliar e contribuir na execução das políticas públicas de educação;
V-

promover a transparência dos investimentos públicos na área

educacional;
VI - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações
nos sítios institucionais na internet;
VII -

analisar e propor a revisão do percentual de investimento

público em educação;
VIII - assegurar a articulação das políticas educacionais com as
demais políticas públicas sociais, particularmente as culturais.
§1º Ao longo do período de vigência deste PME, observar-se-ão os
resultados dos estudos publicados a cada 2 (dois) anos pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP para aferir a evolução no cumprimento das
metas estabelecidas no Anexo I.
§2º A meta progressiva do investimento público em educação será
avaliada no quarto ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para
atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.
§3º O investimento público em educação a que se refere a meta 20
do Anexo I desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212, da Constituição
Federal, do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como do artigo
213, da Constituição Federal.
§4º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212, da Constituição Federal,
além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei
específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI, do
artigo 214, da Constituição Federal.
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Art.5º As conferências municipais de educação realizar-se-ão com
intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do Plano
Nacional de Educação - PNE, do Plano Estadual de Educação - PEE, bem como deste PME, e
subsidiar a elaboração dos planos de educação para o decênio subsequente.
Parágrafo único. Os processos de elaboração e adequação do PME
serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da
sociedade civil.
Art.6º O Município atuará em regime de colaboração com o Estado
e a União, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias do PME, na
forma da lei.
Art.7º O Conselho Municipal de Educação de Jaraguá do Sul COMED/JS, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, elaborará, num prazo de
120 (cento e vinte) dias, ações específicas para a Rede Municipal alcançar as metas e
estratégias do PME, no âmbito de suas competências; bem como criará mecanismos de
acompanhamento e avaliação das metas e estratégias gerais do PME.
Art.8º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual do Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de
viabilizar sua plena execução.
Art.9º O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,
coordenado pela União, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da
educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino no
Município.
Art.10. O PME, decênio 2015-2024, deverá ser reavaliado em até 4
(quatro) anos, após a data de sua publicação.
Art.11. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência
deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízo das
prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar
no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o
próximo decênio.
Art.12. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta
de dotações próprias do Orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2015.

DIETER JANSSEN
Prefeito

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação
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ANEXO I

PME/JS 2015-2024

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL
2015 - 2024
METAS E ESTRATÉGIAS
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METAS E ESTRATÉGIAS
META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 70% (setenta
por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste
Plano.
1.1 Atender, até 2016, 60% da demanda efetiva da população de até 3 (três) anos
e 11 (onze) meses.
1.2 Garantir que, ao final da vigência deste Plano, seja inferior a 10% (dez por
cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças
de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e
as do quinto de renda familiar per capita mais baixa.
1.2.1 Elaborar critérios para matrícula na Educação Infantil das crianças até 3
(três) anos em parceria com o sistema de garantia dos direitos, para cumprimento
da estratégia 1.2 do PNE.
1.3 realizar, a cada dois anos, em regime de colaboração, levantamento da
demanda por Centro de Educação Infantil para a população de até 3 (três) anos
de idade, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta no município.
1.4 manter e divulgar, nas Instituições de Educação Infantil mecanismos de
consulta pública da demanda das famílias por Instituição.
1.5 manter e ampliar, em regime de colaboração, programa de construção e
reestruturação de unidades escolares, bem como de aquisição de equipamentos,
visando à expansão e à melhoria da rede física de instituições públicas de
educação infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.
1.6 Implantar até o segundo ano de vigência do Plano, avaliação da educação
infantil articulada entre os setores da educação, a ser realizada a cada 2 (dois)
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes.
1.7 promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior.
1.8 estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de
formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas
ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e às teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
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1.9 priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar as crianças com
deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades/superdotação,
assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da
educação especial nessa etapa da educação básica.
1.10 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de
idade.
1.11 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a
articulação com a etapa escolar seguinte.
1.12 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.
1.13 promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de
até 3 (três) anos de idade.
1.14 os Municípios, com a colaboração da União e do Estado, realizarão, a cada
ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e préescolas, como forma de planejar e verificar o atendimento.
1.15 estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
1.16 Garantir nas escolas de Educação Infantil os serviços de coordenação
pedagógica ou orientação educacional e/ou supervisão, realizado por
profissionais habilitados em pedagogia, visando a qualidade da Educação Infantil,
até o segundo ano de vigência do PME.
1.17 Garantir a oferta da alimentação escolar, com segurança alimentar e
nutricional e de acordo com as especificidades.
1.18 Garantir que seja implantado o ensino de Arte, Música e Educação Física na
Educação Infantil por profissionais devidamente habilitados, até o final da vigência
deste Plano.
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Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que pelo
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa
etapa na idade recomendada até 2020.
2.1 Pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que
trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a implantação dos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional
comum curricular do ensino fundamental.
2.1.2 Fortalecer os mecanismos já existentes
acompanhamento individualizado dos alunos.

e

criar

novos

para

2.2 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência
e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de
renda, bem como o controle das situações de discriminação, preconceito e
violência na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso escolar dos estudantes, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e
juventude.
2.3 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, bem como
o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência na escola, em
parceria com as áreas de saúde, assistência social e órgãos públicos de
promoção, proteção e defesa proteção à infância, adolescência e juventude.
2.4 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada,
a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da educação especial e das escolas
do campo.
2.5 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do
trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a
realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região.
2.6 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim
de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos(as)
alunos(as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as
escolas se tornem polos de criação e difusão cultural.
2.6.1 Promover atividades artísticas e culturais interligadas as ações do plano
municipal de cultura e com entidades culturais das mais diversas linguagens
artísticas do município.
2.7 Mobilizar 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.
2.8 Expandir o atendimento específico às populações do campo, povos nômades
e garantindo o acesso, permanência e conclusão, bem como a formação de
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profissionais para atuação junto a essas populações.
2.9 Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades
de caráter itinerante.
2.10 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de
estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos de âmbito
estadual e nacional.
2.10.1 Promover feiras ou mostras de trabalho para possibilitar a socialização de
experiências e práticas inovadoras entre os envolvidos.
2.11 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas
nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e
de desenvolvimento esportivo nacional, em parceria com outras entidades.
2.12 Efetivar e fortalecer, com as áreas de saúde, ação social e cidadania, rede
de apoio ao sistema municipal de ensino para atender o público da educação
especial.
2.13 Garantir a manutenção e ampliação do serviço de atendimento pedagógico
para alunos em condições de aprendizagem especial.
2.14 Viabilizar o programa de transporte escolar de acordo com a legislação
vigente, atendendo as normas de segurança, visando ao acesso e à permanência
dos estudantes na educação pública.
2.15 Investir nas bibliotecas escolares atualizando seu acervo com obras
variadas, literárias ou não, que contemplem o princípio da consciência política e
histórica da diversidade, bem como o do fortalecimento de identidades e de
direitos.
2.16 Manter e ampliar os recursos de materiais didático/pedagógicos (jogos
didáticos, mobiliário adequado, laboratório científico, entre outros) buscando a
melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.
2.17 Garantir a oferta da alimentação escolar, com segurança alimentar e
nutricional.
2.18 Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras das práticas pedagógicas
que assegurem a alfabetização, a partir de realidades linguísticas diferenciadas
em comunidades bilíngues ou multilíngues, favorecendo a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos estudantes.
2.19 Assegurar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas, inclusive a
biblioteca virtual com equipamentos, espaços, acervos bibliográficos, bem como
profissionais especializados, como condição para a melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
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2.20 Criar mecanismos que garantam a organização pedagógica, o currículo e as
práticas pedagógicas, evitando o transporte de crianças dos anos iniciais do
ensino fundamental do campo, para escolas nucleadas ou para a cidade.
2.21 Estabelecer programas educacionais que, efetivamente, promovam a
correção das distorções idade/série com qualidade, promovendo ao educando
condições de inserção e acompanhamento nas séries posteriores.
2.22 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os
sistemas de ensino, dando a igualdade de condições para acesso e permanência
no ensino fundamental.
2.23 Garantir a implementação das Diretrizes Curriculares, Nacional e Estadual,
de maneira a assegurar a formação básica comum, respeitando os valores
culturais e artísticos nas diferentes etapas e modalidades da educação.
2.24 Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares do
ensino regular, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos
humanos, assegurando o desenvolvimento de seu potencial cognitivo, emocional
e social.
2.25 Avaliar e adequar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, de acordo
com a legislação vigente, o número de estudantes por turma.
2.26 Realizar um estudo sobre a forma de registro de avaliação de crianças com
dificuldades de aprendizagem.
2.27 Garantir em até cinco dois anos da vigência desse plano a implementação
do ensino de música, de acordo com a Lei 11.769/08, como conteúdo obrigatório
no componente curricular do ensino fundamental das redes pública e privada.

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final
do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 90% (noventa por cento).
3.1 Apoiar política e programa estadual para o ensino médio articulado aos
programas nacionais, para incentivar práticas pedagógicas com abordagens
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de
currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a
formação continuada em serviço de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais.
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3.2 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim
de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos
estudantes dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as
escolas se tornem polos de criação e difusão cultural e prática desportiva,
integrada ao currículo escolar.
3.3 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas
e científicas.
3.4 Participar de convênios entre empresas e escolas de educação básica,
profissional e tecnológica para oportunizar estágio, possibilitando o acesso ao
mundo do trabalho, como princípio educativo de acordo com a legislação vigente.
3.5 Avaliar e adequar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, de acordo
com a legislação vigente, o número de estudantes por turma.

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
de idade com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados, nos
termos do Art. 208, inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da
Constituição Estadual e do Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº
186/2008, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto
nº 6.949/2009, e nos termos do
Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que
dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências, até o último dia de vigência desse
Plano.
4.1 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular
sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado.
4.2 Contribuir na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), das matrículas dos estudantes da educação regular da
rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar
e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica
regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público e com atuação
exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494/2007.

PME/JS 2015-2024

4.3 Promover, no prazo de vigência deste Plano, a universalização do
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero)
a 3 (três) anos de idade com deficiência, transtorno do espectro autista, e altas
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394/1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
4.4 Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar
a formação continuada de professores para o atendimento educacional
especializado nas escolas urbanas e do campo.
4.5 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, preferencialmente em escolas da rede regular de ensino ou em
instituições especializadas, públicas ou conveniadas, nas formas complementar
ou suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista e altas habilidades ou superdotação, matriculados em escolas públicas de
educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação,
ouvidos a família e o estudante.

4.6. Estimular e incentivar a parceria com centros multidisciplinares de apoio,
pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por
profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação, para apoiar o
trabalho dos professores da educação básica com os alunos com deficiência,
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação.
4.6.1 Criar política pública municipal para a Educação Especial em parceria com
órgãos e entidades.
4.7 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade
nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos estudantes
com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou
superdotação por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte
acessível, da disponibilização de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, da alimentação escolar adequada a necessidade do
estudante, garantindo a segurança alimentar e nutricional, assegurando, ainda,
no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a
identificação dos estudantes com altas habilidades ou superdotação.
4.8 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais
(Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva de 0
(zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, nos termos do Art. 22 do
Decreto nº 5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille para cegos e
surdo-cegos.
4.9 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista, e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas de
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transferência de renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as
famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, à adolescência e à juventude.
4.10 Fomentar estudos e a formação continuada para os profissionais ligados a
educação especial voltados para o desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à
promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de
acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e
altas habilidades ou superdotação.
4.11 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de
saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o
fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do
atendimento escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação
com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida.
4.12 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender
à demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência,
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, garantindo a
oferta de professores do atendimento educacional especializado, profissionais de
apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias intérpretes para
surdos-cegos, professores de Libras prioritariamente surdos, e professores
bilíngues, inclusive para a educação infantil.
4.13 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a
ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com
deficiência, transtorno do espectro autista, e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de ensino.
4.14 Garantir que as escolas de educação básica promovam espaços para
participação das famílias na elaboração do projeto político pedagógico na
perspectiva da educação inclusiva.
4.15 Garantir a aquisição de materiais pedagógicos adaptados à educação
inclusiva para as bibliotecas da educação básica.
4.16 Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e
suplementar à escolarização de estudantes da educação especial, matriculados
na rede pública de ensino,
oferecendo a educação bilíngue libras/língua
portuguesa em contextos educacionais inclusivos e garantia da acessibilidade
arquitetônica, nas comunicações, informações, nos materiais didáticos e nos
transportes.
4.17 Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva, serviços de acessibilidade e
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formação continuada de professores, para o atendimento
especializado complementar ou suplementar nas escolas.

educacional

4.18 Instrumentalizar a equipe multidisciplinar da Educação Especial para
identificar e acompanhar estudantes com altas habilidades ou superdotação, por
meio, de formação continuada da equipe e dos profissionais envolvidos com os
alunos, realizar parcerias com instituições acadêmicas, culturais e com a
sociedade civil.
4.19 Incentivar a formação inicial dos professores nos cursos de graduação em
Educação Especial.
4.20 Mediar junto às instituições de ensino superior a oferta de cursos de
graduação em educação especial.
4.21 Incluir no currículo escolar da educação básica a disciplina da Língua
Brasileira de Sinais; de acordo com o decreto nº 5626/2005.

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até ao final do 2º
(segundo) ano do ensino fundamental.
5.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na préescola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com
apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as
crianças.
5.2 Criar política de alfabetização que garanta a permanência dos professores
alfabetizadores para os três primeiros anos do ensino fundamental.
5.3 Aplicar instrumentos de avaliação sistêmica, periódica e específica, para aferir
a alfabetização das crianças.
5.4 Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de
crianças, asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos.
5.5 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria
do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.6 Garantir a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes,
com a produção de materiais didáticos específicos, metodologias diferenciadas e
desenvolver instrumentos de acompanhamento;
5.7 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a
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alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.
5.8 Criar políticas para a alfabetização das pessoas com deficiência,
considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de
pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.
5.10 Implementar os programas de incentivo à leitura de acordo com as diretrizes
do Programa Nacional do Livro.

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos,
40% (quarenta por cento) dos alunos da educação básica.
6.1 Promover, com o apoio da União, a oferta de 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 alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo.
6.1.1. Ampliar progressivamente a jornada de trabalho de professores em uma
única escola.
6.1.2 Implantar programa de formação continuada para os professores que atuam
nas escolas de tempo integral.
6.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação
de vulnerabilidade social.
6.3 Aderir, em regime de colaboração, ao programa nacional de ampliação e
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos
adequados para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral.
6.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos,
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, planetários, zoológico.
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6.5 Elaborar uma proposta curricular de educação integral até o final do segundo
ano de vigência desse plano.
6.6 Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos
estudantes matriculados nas escolas de educação básica da rede pública, por
parte das entidades privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de
forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.
6.6.1 Estimular a parceria entre entidades empresariais e organizações não
governamentais a fim de proporcionar aos alunos vivências teóricas e práticas,
que ampliem a visão de mundo.
6.7 Atender às escolas do campo e populações itinerantes com oferta de
educação em tempo integral considerando-se as peculiaridades locais.
6.8 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na faixa etária
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos idade, assegurando atendimento educacional
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas, bem como
profissionais habilitados.
6.9 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com projetos que contemplem atividades recreativas, esportivas,
culturais, ações de educação sexual, nutricional, ambiental e tecnológica.
6.10 Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional
diária dos estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme
legislação específica.

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a
atingir as médias do IDEB projetadas para o município
7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos,
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando-se a diversidade
estadual, regional e local.
7.2 Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste Plano, pelo menos, 70% (setenta por
cento) dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e
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objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste Plano, todos os estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo
menos, o nível desejável.
7.3 Instituir, em colaboração entre a União e o Estado, um conjunto estadual de
indicadores de avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de
ensino.
7.4 Instituir processo contínuo 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 qualidade educacional, a formação
continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão
democrática.
7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às
metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às
estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão
educacional, à formação de professores 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.
7.6 Colaborar no desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da
qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue
para surdos.
7.7 Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da educação
básica nas avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes – PISA.
7.8 Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais
para a educação básica e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e
recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados.
7.9 garantir transporte gratuito por meio de convênio com a Secretaria de Estado
da Educação para todos os estudantes da educação do campo situadas na zona
rural na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e
padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União, visando a
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reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada
situação local.
7.10 Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos alternativos de
atendimento escolar para a população do campo que considerem tanto as
especificidades locais quanto as boas práticas nacionais e internacionais.
7.11 Universalizar, em colaboração com a União e Estado até o quinto ano de
vigência deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga
de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação
computador/estudante nas escolas da rede pública de educação básica,
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação.
7.12 apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência
direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática.
7.13 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
7.14 assegurar, de forma adequada, a todas as escolas públicas de educação
básica o abastecimento de energia elétrica, 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 a equipamentos e laboratórios de
ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com
deficiência.
7.15 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de
colaboração com a União e o Estado, para a utilização pedagógica no ambiente
escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive,
mecanismos para implementação das condições necessárias para a
universalização das bibliotecas, nas instituições educacionais, com acesso as
redes digitais de computadores, inclusive a internet.
7.16 Participar em regime de colaboração com a União e o Estado na
elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação
básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas e para
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, e como instrumento para
adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino.
7.17 Informatizar a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação,
bem como manter programa de formação continuada para o pessoal técnico.
7.18 Garantir políticas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para
detecção dos sinais e de suas causas, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção
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da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade.
7.19 Participar das 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 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
7.20 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas
afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das
Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando-se a implementação das
diretrizes curriculares nacionais e estadual para a educação básica, por meio de
ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial,
conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil.
7.21 Incentivar a educação escolar no campo, de populações itinerantes,
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e
garantindo: o desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, considerando as práticas socioculturais,
e as formas particulares de organização do tempo.
7.22 Incentivar a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental; 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.
7.23 Implementar currículos e propostas pedagógicas nas escolas 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 estudantes com
deficiência.
7.24 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a
educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle
social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.
7.25 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.
7.26 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas
áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde.
7.27 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção,
prevenção, atenção à saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade
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educacional.
7.28 Implementar os programas de incentivo à leitura de acordo com as diretrizes
do Programa Nacional do Livro.
7.29 Incentivar, a formação de professores e alunos para a promoção de políticas
públicas de preservação da memória nacional.
7.30 Estabelecer políticas de acompanhamento às escolas com relação ao
desempenho no IDEB.
7.31 Orientar as escolas de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo
a diferença entre as escolas com os menores índices e a média municipal,
garantindo equidade de aprendizagem.
7.32
Regulamentar
programas
e
desenvolver
metodologias
para
acompanhamento pedagógico, recuperação paralela e progressão, priorizando
estudantes com rendimento escolar defasado.
7.33 Assegurar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas com todos os
materiais e infraestrutura necessária à boa aprendizagem dos estudantes,
inclusive biblioteca virtual com equipamentos, espaços, acervos bibliográficos,
bem como profissionais especializados e capacitados para a formação de
leitores.
7.34 Instituir, em regime de colaboração entre os entes federados, política de
preservação da memória municipal.
7.35 Promover a regulação e supervisão da oferta da educação básica nas redes
pública e privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função
social da educação.
7.36 Reconhecer as práticas culturais e sociais dos estudantes e da comunidade
local, como dimensões formadoras, articuladas à educação, nos projetos
políticos-pedagógico e no Plano de Desenvolvimento Institucional, na
organização e gestão dos currículos, nas instâncias de participação das escolas
e na produção cotidiana da cultura e do trabalho escolar.
7.37 Incentivar as práticas pedagógicas no ensino fundamental e médio com
abordagens interdisciplinares, estruturadas pela relação entre teoria e prática, por
meio de currículos escolares com conteúdos obrigatórios e eletivos, em
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte.
7.38 Apoiar, técnica e financeiramente, a gestão escolar mediante transferência
direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática.
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Meta 8: Contribuir para elevar a escolaridade média da população de 18
(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12
(doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25%
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
8.1 Colaborar com os órgãos governamentais, de forma intersetorial, no
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, específico para os
segmentos populacionais considerados nesta meta, identificando motivos de
absenteísmo e colaborando com o Estado para a garantia de frequência e apoio
à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses
estudantes na rede pública regular de ensino.
8.2 Colaborar com os órgãos governamentais, de forma intersetorial, na busca
ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais aqui
considerados.

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos
ou mais de idade para 99% (noventa e nove por cento) até 2017 e, até o final
da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.
9.1 Auxiliar o Estado no levantamento de demanda de matrículas para a
Educação de jovens e adultos.
9.2 Apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos, que visem ao
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses
estudantes.
9.3 Apoiar programas de capacitação tecnológica da população de jovens e
adultos, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização
formal.
9.4 Proceder levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na cidade e no
campo, para subsidiar a formulação de política pública que garanta o acesso e a
permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação básica.
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Meta 10: Colaborar para o cumprimento das metas, Nacional e Estadual,
relativas a oferta de matrículas de educação de jovens e adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional,
até ao final da vigência do Plano.
10.1 Incentivar a participação em Programas Nacionais de Integração da
Educação Básica à Educação Profissional na modalidade de educação de jovens
e adultos, na perspectiva da educação inclusiva.
10.2 Incentivar a adesão ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante para
garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional.
10.3 Incentivar as matrículas na modalidade de 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.

Meta 11: Estimular a elevação do número de matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, nos segmentos público e privado.
11.1 Apoiar a oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede
pública estadual de ensino.
11.2 Cooperar na institucionalização de sistema nacional de avaliação da
qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes pública e
privada.
11.3 Estimular a matrícula e permanência de pessoas com deficiência nos cursos
da educação profissional.

Meta 12: Apoiar a União e o Estado na elevação da taxa bruta de matrícula
na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa
líquida para 40% (quarenta por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e
expansão para,
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, nas instituições de ensino superior público.
12.1 Contribuir com a União e o Estado para elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24
anos, disponibilizando um percentual para pagamento de bolsas e transporte aos
acadêmicos economicamente carentes.
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12.2 Manter o programa de bolsas de estudo para a formação continuada de
qualidade, para os profissionais da educação.
12.3 Apoiar programas de extensão das IES relacionados com as áreas de
conhecimento em que a população de Jaraguá do Sul tenha maior
necessidade/demanda.
12.4 Apoiar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior.
12.5 Reestruturar o programa de bolsas de estudo para ensino superior,
estabelecendo critérios de desempenho e carência.
12.6 Apoiar as IES, com fomento, no desenvolvimento de pesquisas que venham
subsidiar as políticas públicas do município.
12.7 Colaborar com as IES na organização de materiais que contribuam com a
inclusão de pessoas com deficiência (Linguagem Braile e LIBRAS).

Meta 13: Articular, com a União e o Estado, a elevação da qualidade da
educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior
para 80% (oitenta por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) doutores, até ao final da vigência do Plano.
13.1 Mediar, em articulação com o Estado e a União, a formação de consórcios
entre instituições de educação superior, com vistas a potencializar a atuação
regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado,
assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
13.2 Articular com as IES apoio financeiro, junto a FAPESC, para eventos que
possibilitem o debate sobre temáticas atuais relacionados as diversas esferas do
Ensino.
13.3 Assessorar o Estado, através da secretaria regional, nas decisões referentes
às necessidades emergentes relacionadas às políticas regionais da educação,
visando o cumprimento da meta.
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Meta 14: Apoiar a elevação gradual do número de matrículas na pósgraduação stricto sensu.
14.1 Incentivar através de bolsas e/ou dispensa de ponto os profissionais da
educação básica a cursarem Pós-graduação Stricto Sensu.

Meta 15: Colaborar com a União e o Estado, com a política nacional de
formação dos profissionais da educação previstos na LDB, para que todos
os professores da educação básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
15.1 Assegurar a todos os profissionais da educação básica formação continuada
em serviço, em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas
e contextualizações do respectivo sistema de ensino.
15.2 Garantir oferta de formação continuada a todos os profissionais da
educação básica, fundamentada numa concepção político-pedagógico que
assegure a articulação teórica e prática, a pesquisa e a extensão.
15.3 Estimular a participação em programa federal 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 lecionam.

Meta 16: Formar 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da
educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência
deste Plano, e garantir a todos os profissionais da educação básica
formação
continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.
16.1 Colaborar com o planejamento estratégico para o dimensionamento da
demanda por formação em cursos de pós-graduação, para fomentar a respectiva
oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica
e articulada às políticas de formação do Estado e Municípios.
16.2 Consolidar política municipal de formação, em nível de pós-graduação, de
professores da educação básica, definindo diretrizes municipais e áreas
prioritárias.
16.3 Criar um programa, definido em legislação, de afastamento remunerado dos
professores e profissionais da educação básica, para cursar pós-graduação,
considerando as necessidades mais urgentes.
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16.4 articular programa federal 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.
16.5 mobilizar profissionais da educação para uso do portal eletrônico, subsídio a
atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente
materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível.
16.6 Articular, junto ao governo federal e estadual, bolsas de estudo integral de
pós-graduação aos professores e demais profissionais da educação básica da
rede pública.
16.7 Viabilizar a formação dos professores das escolas públicas de educação
básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos
para acesso a bens culturais pelo magistério público.

Meta 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do quarto ano de vigência deste PNE.

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a implantação de planos de Carreira para
os profissionais da educação básica pública do sistema municipal de ensino e, para o
plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tendo como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do
art. 206 da Constituição Federal.
18.1 Realizar, no prazo de dois anos, a implantação ou a atualização do plano de
carreira para os profissionais da educação básica da Rede Municipal de Ensino.
18.2 Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da
educação e concretização das políticas de formação, como forma de garantia da
qualidade na educação.
18.3 Estabelecer rede de atenção voltada para a promoção, prevenção, atenção
e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais
da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
18.4 Estruturar a rede municipal de ensino, de modo a que pelo menos 80%
(oitenta por cento) dos profissionais do magistério e 70% (setenta por cento) dos
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profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de
provimento efetivo e estejam em exercício nas escolas a que se encontram
vinculados.
18.5 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de
vagas, comprovadamente, excedentes e permanentes.
18.6 Realizar acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por
equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, por meio de
avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório
e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de
atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados
e as metodologias de ensino de cada disciplina.
18.7 Implementar, no âmbito do
Município, planos de carreira para os
profissionais do magistério da rede municipal de educação básica, com
implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar.
18.8 Garantir, nos planos de carreira, os cargos de coordenação pedagógica ou
orientação educacional, supervisão e administração escolar, ocupados por
profissionais habilitados na área de atuação.
18.9 Garantir a atualização e o cumprimento de todas as diretrizes do Estatuto
Municipal do Magistério.
18.10 Assegurar, na forma da lei, recursos financeiros para valorização dos
profissionais da educação da rede municipal.
18.11 Garantir o cumprimento da legislação nacional quanto à jornada de
trabalho dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino.
18.12 Criar normativa sobre o dimensionamento do quadro administrativo e
serviços gerais das unidades escolares de educação básica da rede municipal de
ensino em relação a quantidade de alunos a serem atendidos por profissional.
18.13 Assegurar aos profissionais da educação programas de formação sobre
educação especial e inclusiva.
18.14 Implantar e implementar programas e atividades que visem à reabilitação
funcional dos profissionais readaptados, promovendo a sua reintegração.

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (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 da Rede Municipal de Ensino.
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19.1 Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros dos
conselhos
inerentes
aos
assuntos colegiados da educação, recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para
visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.
19.2 Criar, no primeiro ano de vigência do Plano Municipal de Educação, o Fórum
Permanente de Educação do Município de Jaraguá do Sul, envolvendo gestores,
trabalhadores das redes públicas e privadas, bem como a sociedade civil, para
efetuar o acompanhamento da execução do PNE e do PME.
19.3 estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de pais, assegurando, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares, por meio das respectivas representações.
19.4 Fortalecer os 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.
19.5 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e
seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.
19.6 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino.
19.7 Garantir, em regime de colaboração, programa de formação continuada para
gestores das escolas públicas.
19.8 Criar dispositivo legal que dispõe sobre a implantação, execução e
avaliação da gestão escolar da educação básica e profissional da rede pública,
no prazo de dois anos após a publicação deste Plano.
19.9 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização de audiências públicas e a criação de
portais eletrônicos de transparência.
19.10 Consolidar fóruns decisórios de políticas públicas educacionais,
conselhos municipais de educação, conselhos escolares ou equivalentes,
conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB e da
alimentação escolar (CAE), conselho de controle social envolvendo gestores
públicos, trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, com
representação paritária dos setores envolvidos com a educação e com as
instituições educativas.
19.11 Consolidar e fortalecer os conselhos municipais vinculados a educação
como órgãos autônomos (com dotação orçamentária e autonomia financeira e
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de gestão), plurais (constituído de forma paritária, com ampla representação
social) e com funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras.
19.12 Aperfeiçoar a ação do Conselho Escolar, com base nos princípios
democráticos,
realizando cursos para pais, professores, funcionários
e
estudantes; e, fomento à integração entre os Conselhos Escolares em nível
municipal.
19.13 Implantar avaliação institucional com a participação efetiva da
comunidade escolar incorporando os resultados no Projeto Político Pedagógico
e no Plano de Gestão.
19.14 Definir, até o segundo ano de vigência deste plano, critérios técnicos para o
provimento dos cargos comissionados e gratificados, e que estes sejam
ocupados por profissionais habilitados na área da educação, efetivos na Rede
Municipal de Ensino.
19.15 Utilizar, amplamente, os veículos de comunicação de massa objetivando a
participação da sociedade na definição das prioridades educacionais e na
divulgação das experiências emancipadoras de participação, em âmbito
municipal.
19.16 A partir de um amplo debate com a comunidade escolar realizar ou não
eleições diretas para direção de unidades da educação básica no prazo de até
três anos da vigência desse plano.

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno
Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo,
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

20.1 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de
colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do Art. 60, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e do § 1º, do Art. 75, da Lei nº
9.394/1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de
cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do
padrão de qualidade nacional.
20.2 Aumentar em 1% por ano, a vinculação das receitas resultantes de
impostos, compreendida as de transferências, do município para a educação, de
forma a atingir 30%, até o quinto ano da vigência deste plano.
20.3 Cooperar com a União no aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos
de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salárioeducação.
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20.4 Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o desenvolvimento do
ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do Art. 212, da
Constituição Federal.
20.5 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do
Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 131/2009, 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 com a Secretaria de Educação
do Estado, dos Tribunais de Contas do Estado e o Ministério Público.
20.6 Desenvolver, com apoio da contabilidade geral da Secretaria Municipal da
Fazenda, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos
por estudante da educação, em todos os níveis, etapas e modalidades.
20.7 Adotar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como indicador prioritário para o
financiamento de todas as etapas e modalidades da educação básica.
20.8 Acompanhar a regulamentação do art. 23 e o art. 211 da Constituição
Federal, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre o Estado e o
Município, com o equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos
recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da
União no combate às desigualdades educacionais regionais.
20.9 Acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, a
ser amplamente discutida com os diversos setores da sociedade, com os
gestores da educação e com a comunidade educacional, sendo agente de
implementação.
20.10 Apoiar e defender a prorrogação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, com aperfeiçoamento que aprofundem o regime de colaboração e a
participação financeira da União para garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, nos termos do Art. 211,
da Constituição Federal.
20.11 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à
educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das
oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a ser pactuado na
instância prevista no Art. 7º, da Lei nº 13.005/2014.
20.12 Fortalecer os conselhos de acompanhamento e fiscalização dos recursos
da educação para garantir a aplicação dos recursos financeiros que devem ser
destinados à melhoria da qualidade do ensino, na formação e valorização do
magistério e na organização das escolas públicas.
20.13 Garantir aplicação dos recursos destinados à manutenção, reformas,
construção, aquisição de equipamentos e materiais de escolas públicas com
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infraestrutura adequada às etapas e modalidades de ensino, inclusive a
acessibilidade.
20.14 Vincular à educação, no primeiro ano de vigência deste plano, 100% (cem
por cento) das receitas recebidas pelo município advindas de petróleo e gás.
20.15 Criar função gratificada de assessoria pedagógica, formada por
profissionais do quadro efetivo da rede municipal, para atuar na Secretaria
Municipal de Educação, vinculada às diretorias de ensino fundamental e
educação infantil, no prazo de um ano após a publicação deste Plano.
20.16 Implantar o Fundo Municipal da Educação em até três anos da vigência
desse plano.
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APRESENTAÇÃO
Acreditando na fala de Paulo Freire de que “Ninguém caminha sem aprender
a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o
sonho pelo qual se pôs a caminhar”, nos propomos a construir a muitas mãos esse
Plano Municipal de Educação (PME). Seu embasamento legal se situa na história
cultural e na busca de uma sociedade mais igualitária, garantindo seus direitos,
preceituada pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 e 206, Incisos I
a VIII e 208, Incisos I a VII, parágrafos 1º, 2º e 3º e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96.
Buscamos estabelecer nesse documento, registros da intenção política no
âmbito educacional, em termos de aporte de recursos financeiros, nos limites e
capacidades para responder ao desafio de oferecer uma educação de qualidade. O
PME constitui um instrumento de planejamento visando às diretrizes previstas nos
objetivos educacionais para atingir as metas estabelecidas como estruturantes e
prioritárias para o próximo decênio.
Esse documento é composto de três grandes blocos de metas e as
estratégias determinadas para se atingi-las. O primeiro deles é um bloco de metas
estruturantes para a educação básica, contemplando ações que visam o
crescimento consistente da oferta e da qualidade dessa modalidade e nível de
educação, apontando diretrizes para o atendimento não apenas no âmbito do
município, mas alinhando tais ações ao Plano Nacional de Educação (PNE) e ao
Plano Estadual de Educação (PEE). Utilizando-se da mesma premissa, o segundo
bloco concentra metas e estratégias que visam a perfeita inclusão dos diferentes
segmentos da humanidade no processo educacional, ofertando oportunidades
igualitárias a todos os povos e todas as culturas presentes ou não no cotidiano do
município. Enfim, o terceiro bloco concentra as metas e estratégias que visam o
desenvolvimento da carreira do profissional da área da educação, tratando da sua
valorização, formação e crescimento pessoal, proporcionando oportunidades para
que o profissional dessa área retome seu verdadeiro lugar na sociedade como ator
principal na formação de todas as profissões. Não se trata de um documento
estático, ao contrário, procura-se através dele o dinamismo que demonstra a
contemporaneidade, que nos apresenta necessidades de mudanças cada vez mais
0
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frequentes para acompanhar o progresso da humanidade. Isso também será
proporcionado pela avaliação constante de realização de suas metas e estratégias,
realinhando, se necessário, sem escapar das linhas principais que permearam sua
construção. Não se trata também de um documento de “gaveta”, visto que, ao se
tornar lei, se torna não apenas diretriz para o profissional da educação mas também
para toda a classe política, ultrapassando as mudanças partidárias que venham a
ocorrer durante sua vigência, passando a ser instrumento de cobrança da sociedade
em geral para o seu cumprimento e efetiva execução, direcionando as ações para o
próximo decênio.
Enfim, espera-se que a participação popular ocorrida em sua construção,
proporcione cada vez mais a satisfação de todos em construir juntos o futuro desse
município e contribuir para o crescimento do estado e da nação. Que suas palavras
confirmem a intencionalidade da fala de Rubem Alves, que nos diz: “As palavras só
tem sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para
melhorar os olhos”.

Elson Quil Cardozo
Secretário Municipal de Educação
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1 INTRODUÇÃO
Com a aprovação da Lei n. 13.005, de 24 de junho de 2014, que institui o
Plano Nacional de Educação (PNE), os municípios deram início à organização de
atividades visando a aprovação do Plano Municipal de Educação (PME) para o
período de 2015-2024.
Através de parceria entre o Conselho Municipal de Educação (COMED) e a
Secretaria Municipal da Educação (SEMED) de Jaraguá do Sul, iniciou-se em 2014
o levantamento situacional do município, em todos os aspectos, visando dar suporte
às decisões a serem elencadas no Plano Municipal. Assim, com o auxílio de
diversos órgãos municipais, públicos e particulares, foram sendo anexados os dados
a este documento.
Em novembro de 2014, em reunião com a Coordenação do Estado e com
articuladores do Ministério da Educação, foram explanadas as etapas que deveriam
ser cumpridas e o formato a ser seguido para analisar, dialogar e aprovar o PME.
Assim, em janeiro de 2015, foram publicadas as portarias nomeando: a
Comissão Técnica, que teve por competência elaborar o diagnóstico e o documentobase do Plano Municipal para discussão e a Comissão Coordenadora, para análise
e aprovação do PME de Jaraguá do Sul. Como presidente do COMED, fui nomeada
presidente da referida Comissão, que é formada por profissionais das redes de
ensino de educação básica, superior e técnica existentes no município, da
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS) e do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais (SINSEP).
No diagnóstico, além das informações socioeconômicas de Jaraguá do Sul,
estão os dados obtidos e a análise da situação educacional do município no que
concerne à educação em seus níveis, etapas e modalidades de ensino. E ainda, os
recursos financeiros investidos e as formas de deliberação coletiva que evidenciam
a gestão democrática na educação.
Além do diagnóstico, as Comissões discutiram o documento-base para o
Plano Municipal que, aprovado pela Comissão Coordenadora, segue para consulta
pública em todas as etapas da 3ª Conferência Municipal de Educação, que tem por
tema “Construindo o Plano Municipal de Educação”.
O documento-base contém metas e estratégias para o período de 2015-2024
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e foi elaborado tendo por referência os Planos Nacional e Estadual de Educação. As
metas e estratégias contidas nesses documentos nortearam a discussão que
culmina com a aprovação em assembleia na Conferência Municipal de Educação.
Após o término da Conferência Municipal, o PME segue para aprovação do
COMED e, em seguida, para homologação do Executivo e aprovação na Câmara de
Vereadores.
Até o final do ano de 2015, o Sistema Municipal de Ensino deverá aprovar
junto ao Conselho Municipal de Educação as ações pertinentes a cada Meta e
Estratégias aprovadas no Plano Municipal, a fim de regulamentar sua atuação no
cumprimento das metas e estratégias aprovadas.

Silvia Regina Toassi Kita
Presidente
Conselho Municipal de Educação de Jaraguá do Sul
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2. FUNDAMENTOS LEGAIS
O Plano Nacional de Educação (PNE), de acordo com a Constituição Federal,
no Art. 214, é

um documento com vigência de dez

anos, “com o objetivo de

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas”.
A Constituição prevê ainda que, ao organizar seus sistemas de ensino, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem estabelecer estratégias
de colaboração, de maneira a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Em
seu Art. 208, inciso I, determina-se como dever do Estado a efetivação da educação
básica, bem como sua obrigatoriedade e gratuidade dos 04 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, inclusive para os que não puderam acessá-la na idade
própria. A obrigatoriedade e a gratuidade na escola pública são reiteradas pela LDB,
em seu Art. 32, que ainda estabelece a duração de 9 (nove) anos para o ensino
fundamental, com início aos 6 (seis) anos de idade.
Assim sendo, cabe à União organizar o sistema nacional de ensino, aplicando
anualmente nunca menos de 18% (dezoito por cento) da receita resultante de
impostos. Os estados e o Distrito Federal devem atuar prioritariamente no âmbito do
ensino fundamental e médio, com aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento)
da receita resultante de impostos. Já os municípios têm a prioridade de atendimento
da educação infantil e do ensino fundamental, aplicando também, 25% (vinte e cinco
por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos.
No entanto, a organização do Sistema Nacional de Educação não se resume
ao estabelecimento de responsabilidades de cada um dos entes federados,
tampouco dos percentuais que cabem a cada um aplicar em educação, visto que
isso já está assegurado na Constituição Federal. É mister estabelecer e fortalecer a
interlocução entre eles, a fim de garantir um padrão de qualidade educacional.
O Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, nos termos da Lei
Complementar n. 170/98, está organizado em níveis e modalidades de ensino. Os
níveis compreendem a educação básica e a superior, sendo a básica subdividida
13
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em: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e suas modalidades.
Conforme a mesma Lei Complementar, a educação deve abranger os
processos formativos desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas
organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, políticas e religiosas,
devendo se desenvolver, predominantemente, por meio do ensino em instituições
próprias. Direito de todos, a educação escolar é dever do Estado e da família. Sua
promoção contará com a colaboração da sociedade, dentro dos princípios de
democracia, liberdade e igualdade, pautada nos ideais de solidariedade humana,
bem-estar social e respeito à natureza.
A legislação ainda estabelece que o Estado deve garantir a educação escolar
pública, através da efetivação de políticas públicas de universalização da educação
básica, em todos os níveis e modalidades. Tais políticas devem assegurar: o acesso
e a ampliação progressiva do período de permanência na escola; o atendimento do
público da demanda da educação especial, dos povos do campo, afrodescendentes,
das comunidades tradicionais e outros extratos sociais historicamente excluídos; a
oferta de ensino noturno regular, inclusive para jovens e adultos; padrões de
qualidade e insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem e qualificação para o trabalho; e, a expansão das oportunidades de
acesso ao ensino superior gratuito.
Através da efetivação das ações delineadas nas metas e estratégias deste
PME, enquanto política de Estado, e realizadas em regime de colaboração com o
Estado e a União, o município avançará no sentido de superar as desigualdades
historicamente estabelecidas, promovendo uma educação de qualidade para todos
os jaraguaenses.
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3. HISTÓRICO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO
O histórico dos planos de educação brasileiros permite observar que, a partir
da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, os intelectuais
ligados à área educacional preocuparam-se em traçar um encaminhamento para a
educação do país. Foi lançado, então, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova,
editado em 1932, afirmando a necessidade de um plano amplo e unitário para
promover a reconstrução da educação no país.
A Constituição de 1934 prevê a elaboração de um Plano Nacional de
Educação, a fim de coordenar e supervisionar as atividades de ensino em todos os
níveis, além de regulamentar as formas de financiamento da rede oficial de ensino.
No entanto, tal tema foi omitido na Constituição de 1937, sendo retomado no texto
constitucional de 1946 e mantido na Constituição de 1967.
No final do século XIX, as Escolas Normais, destinadas à formação de
professores, iniciaram a história da educação no Estado de Santa Catarina. Sua
consolidação se deu a partir dos anos 20 do século XX, com as primeiras reformas
educacionais.
Uma delas, a reforma educacional Orestes Guimarães (1911 a 1935), teve
como característica a adoção do ensino por professores bilíngues. Seu objetivo era
o de atrair o maior número de estudantes imigrantes e seus descendentes para os
grupos escolares, criados em substituição às escolas isoladas e complementares
nos municípios de colonização europeia. Para garantir a qualidade na educação,
normas e regimentos foram elaborados para orientar o trabalho do Inspetor de
Ensino nas escolas, forma de garantir que o trabalho fosse realizado com
propriedade e regularidade.
O Decreto n. 713/1935 instituiu em Santa Catarina a Reforma Trindade que,
apesar de atingir as escolas primárias, propunha intervenção na Escola Normal,
preparando o professor de acordo com os preceitos escolanovistas.
No período de 1937 a 1945, época do Estado Novo, a reforma educacional
teve

caráter

centralizador

e

autoritário,

estabelecendo

condutas

didático-

pedagógicas e instituindo mudanças na organização de um novo sistema de
educação.
De 1946 a 1961, através da Reforma Elpídio Barbosa, foram regulamentados
15
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no Estado de Santa Catarina o Ensino Primário, por meio do Decreto-Lei n.
298/1946, em cumprimento ao Decreto-Lei Federal n. 8.529/1946, e o Ensino
Normal, por meio do Decreto-Lei n. 257/1946, em cumprimento à Lei Federal n.
8.530/1946.
A política educacional do Estado inseriu novas configurações teóricas na
educação a partir de 1960. A ideologia desenvolvimentista, de modernização
conservadora, entendia a educação sob os desígnios do mercado de trabalho. A
educação formal, na visão dessa pedagogia tecnicista, se organizava e fiscalizava
de forma orgânica, sendo subsidiada por um sistema composto por órgãos
hierarquicamente estabelecidos. O Conselho Estadual de Educação foi criado nessa
década, sob a Lei n. 3.030/1962. O mesmo sancionou a Lei do Sistema Estadual de
Ensino, Lei n. 3.191/1963, e a Lei n. 4.394/1969, esta última, vigorando até a
publicação da Lei Complementar n. 170/1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual
de Educação de Santa Catarina.
Nesse contexto, surgiu a primeira LDB, Lei nº 4.024/1961. Em 1962, serviu de
base para a elaboração do primeiro PNE, pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC), aprovado pelo Conselho Federal de Educação (CFE). Em 1965, passou por
uma revisão, quando foram estabelecidas normas descentralizadoras, visando à
elaboração de Planos Estaduais.
A partir de 1965, o Estado de Santa Catarina mobilizou-se para a discussão
do Plano Estadual de Educação (PEE). O primeiro Plano registrado no Estado foi
elaborado por uma equipe indicada pelo Poder Executivo, sob a assessoria do
MEC/USAID, fixado pela Lei n. 8.828/1969, e apresentava regras e procedimentos
administrativos para a implantação do Sistema Estadual de Ensino, para o período
de 1969 a 1980.
Um novo PEE teve sua discussão iniciada em 1983, envolvendo toda a
sociedade catarinense em um amplo processo de construção denominado
Democratização da Educação. O mesmo apresentou “ações para correção das
distorções da aplicação do plano anterior, bem como propôs a implementação de
novas ações, objetivando racionalizar e ampliar os serviços oferecidos” (SANTA
CATARINA, 1980 apud SANTA CATARINA, 2015).
O Congresso Estadual de Educação, realizado no ano de 1984, em
consequência das mobilizações da sociedade, discutiu e aprovou as diretrizes do
16
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Plano de Educação para o Estado. A partir dessas diretrizes, a comissão que tinha a
incumbência de redigir o PEE (1985 a 1988), centrou suas discussões na
Democratização da Educação e nas formas de fazê-la acontecer. Por resolução do
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), o documento
intitulado “Democratização da Educação – A Opção dos Catarinenses”, conhecido
como o “Livro Verde”, passou a ser o Plano Educacional para a gestão 1985 a 1988.
Entre os anos de 1987 e 1990, a construção da Proposta Curricular foi uma das
metas prioritárias para a materialização do Plano Estadual de Educação.
O movimento de redemocratização e de mobilização da sociedade brasileira
pelo reordenamento político do país e o estabelecimento de bases sólidas para a
construção de uma sociedade livre, justa e democrática foram acolhidos na
Constituição Brasileira de 1988, em seu Art. 214. O mesmo contempla o PNE de
forma bem mais ampla do que nas Cartas Magnas anteriores.
Nesse cenário de proposição de novas políticas, foi elaborada e publicada a
LDB, Lei nº 9.394/1996, ainda em vigor. Somente em 2001 foi aprovado o PNE, Lei
n. 10.172/2001, com vigência para o decênio 2001 a 2010, dando início, assim, à
exigência de implantação dos planos nos estados e municípios.
O processo de elaboração do PEE foi iniciado no ano de 2002, sendo
encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado. No entanto, devido à conjuntura
eleitoral da época, o mesmo foi arquivado.
Em 2003, a intenção da Secretaria de Estado da Educação e Inovação (SED)
e a solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de
Ensino do Estado de Santa Catarina (SINTE/SC) foram fatores que influenciaram a
discussão e a retomada para a implantação de um Plano de Educação Catarinense.
O compromisso com o processo democrático de elaboração do Plano tornouse público em um seminário do qual fizeram parte o Poder Executivo Estadual, por
meio da SED, e o Poder Legislativo, por meio da Comissão de Educação, entidades
que compõem o Fórum Catarinense em Defesa da Escola Pública, e demais
entidades da sociedade civil organizada. Tal movimento culminou com o Congresso
Estadual e a construção do Plano em 2004, também arquivado. Propostas
significativas para criação de políticas de estado se efetivaram com a publicação da
Emenda Constitucional n. 59/2009, em que os planos de educação se tornaram
superiores aos planos plurianuais de governo.
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Em 2009, Santa Catarina iniciou a mobilização das etapas municipais e
estadual para a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010.
O documento final serviu de base para a construção do PNE (2011-2020).
Em 2013, Santa Catarina realizou a etapa estadual para a CONAE 2014.
Para a elaboração do PEE, o Estado utilizou como base documental as
contribuições da CONAE 2010 e da Etapa Estadual CONAE 2014. Ambas
demonstraram o desejo da população catarinense por uma educação de qualidade e
igualitária. O PNE, aprovado pela Lei n. 13.005/2014, que orienta as ações do poder
público

em

relação

às

políticas

educacionais

a

serem

implantadas

ou

implementadas no País, nos Estados e nos Municípios, também foi contemplado no
PEE.
No tocante a Jaraguá do Sul, seu primeiro PME (1993-1997) foi fruto da
discussão coletiva das comunidades escolares e compromisso das diferentes
instâncias e setores do Poder Público e da sociedade civil, que através do Conselho
Municipal de Educação, apresentaram uma proposta de política educacional para
cinco anos.
No ano de 1997, durante a realização do Seminário de Educação Municipal
“Autonomia em Desenvolvimento”, foi lançada a discussão do segundo PME, como
um instrumento eficaz de gestão para orientar as ações nos dez anos seguintes.
Subsídios para análise e contribuição foram repassados às entidades e a todas as
escolas da Rede Municipal de Ensino. O mesmo aconteceu no COMED/JS em 1998,
em que cada entidade representada foi convidada a discutir objetivos e metas. As
contribuições foram analisadas e estão expressas no segundo PME (2000-2009).
Previsto para vigorar no decênio 2015 a 2024, o novo PME de Jaraguá do
Sul, reivindicação da sociedade jaraguaense, tem o grande desafio de estabelecer
uma rede de colaboração entre a União e o Estado, capaz de promover políticas
públicas para a melhoria da educação de Jaraguá do Sul.
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4. DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL 2000 - 2009
Com a intenção de fazer uma leitura mais precisa em relação aos avanços e
entraves enfrentados pela Educação no município de Jaraguá do Sul, toma-se como
ponto de partida o diagnóstico do PME 2001-2009. A partir da leitura das metas e
objetivos para cada etapa e modalidade da Educação Básica e Superior, procurouse traçar um cenário para uma análise situacional da Educação no município.
4.1 EDUCAÇÃO INFANTIL1
Em relação à ampliação do atendimento de crianças em idade de Educação Infantil,
de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, a partir de dados fornecidos pela SEMED, em
Jaraguá do Sul a meta não foi atingida. A Emenda Constitucional 59, de 11 de
novembro de 2009, tornou a matrícula obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de
idade e hoje as instituições privadas e a pública municipal vêm abrindo vagas, para,
até 2016, atender 100% das crianças do município nessa faixa etária. O atendimento
das crianças de 0 a 3 anos tem sofrido grande ampliação, pela demanda e pela
procura, sendo ainda facultativa a matrícula, mas atingiu a meta almejada.
Sobre os padrões mínimos2 de infraestrutura para funcionamento das
instituições de Educação Infantil no município de Jaraguá do Sul, pode-se dizer que
os objetivos foram cumpridos de modo parcial. Ainda há espaços em que a área
externa não atende a contento o que projeta a Resolução Municipal n. 01/95, por
não oferecer áreas gramadas, tanques de areia, áreas de terra com acesso à água
para brincadeiras, bem como por áreas de circulação que não acolhem as famílias e
os próprios usuários, como os adultos e crianças dos Centros.
No ano de 2001, em relação à organização curricular das instituições de Educação
Infantil no município, a Rede Municipal de Educação Infantil começa a ser orientada
pela “Proposta Curricular para a Educação Infantil do Município de Jaraguá do Sul”,
que entrou em vigor no mês de agosto do mesmo ano. Na definição do documento,
a Educação Infantil se descreve como “espaço e tempo do cidadão que se
desenvolve e aprende através das relações, do movimento, do brincar e da
1

Análise realizada pela Diretoria de Educação Infantil da SEMED, em maio de 2014.
2

De acordo com a Resolução 01/95, do COMED e normas editadas pelo MEC/SEF/COEDI.
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pesquisa”. Após essa data nenhuma reformulação foi feita e essa Proposta
permanece vigente até os dias atuais. No mês de dezembro de 2009, foram
publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) o
que promove uma demanda de revisão das propostas vigentes até então.
No que diz respeito aos profissionais de Educação Infantil da Rede Municipal
de Ensino:
•

todos os dirigentes das instituições possuem formação em nível
superior;

•

a admissão de novos profissionais na Educação Infantil é feita
considerando-se graduação em curso específico de nível superior;

•

todos os profissionais professores têm curso superior; as auxiliares de
sala são concursadas com Curso de Magistério.

Para promover a formação continuada e em serviço, a SEMED tem oferecido
regularmente cursos, reunindo todos os profissionais em dias de Parada
Pedagógica, momento em que são trazidos palestrantes de renome na área da
Educação Infantil. Outros encontros são oferecidos nos formatos de Oficinas e
Seminários, com estudos e discussão de temas relacionados.
Os projetos pedagógicos vigentes foram reformulados pela última vez no ano
de 2011.
4.2 ENSINO FUNDAMENTAL3
Analisando-se os dados referentes às redes públicas municipal e estadual e à
privada de ensino de Jaraguá do Sul, pode-se dizer que a maioria dos objetivos e
metas foram atingidos total e/ou parcialmente. Não há objetivo e meta que não
tenham sido contemplados no período.
A universalização do Ensino Fundamental para crianças de 7 a 14 anos é
uma realidade; inclusive, foi feita a ampliação do atendimento nessa etapa da
escolaridade, sendo implantado o Ensino Fundamental de 9 anos, com
obrigatoriedade para crianças que completam 6 anos até 31 de março do ano de
matrícula, conforme prevê a Lei Federal.
3

Análise realizada pela Diretoria do Ensino Fundamental da SEMED, em maio de 2014, e pela
equipe da GERED, em março de 2015.
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Para a adequação idade/série, com intenção de se reduzir o tempo médio
para a conclusão do Ensino Fundamental, na Rede Municipal foram realizados
Programas de Aceleração de Estudos; porém, ainda há estudantes com defasagem.
Na Rede Estadual, os programas estão em desenvolvimento.
Em relação à infraestrutura física das Unidades Escolares da Rede Municipal
de Ensino:
o ainda há deficiências em algumas instituições em relação às quadras
esportivas sem cobertura e à acessibilidade, de modo geral;
o em relação aos materiais para compor as bibliotecas escolares e
materiais de estudos do professor, pode-se dizer que houve
contribuição significativa das Associações de Pais e Professores (APP)
e do MEC, através de diferentes programas;
o todas as Unidades Escolares são providas de alimentação escolar.
Na Rede Estadual de Ensino, pode-se dizer que muitas melhorias foram
realizadas e há outras ainda a serem conquistadas;
Em relação à gestão escolar, na Rede Municipal de Ensino há autonomia
administrativa, financeira e pedagógica das escolas, através, especialmente, da Lei
de Descentralização de Recursos. Pode-se dizer que a participação da comunidade
na gestão das escolas ainda se dá de modo parcial, ficando mais voltada para ações
de arrecadação de fundos para manutenção das Unidades Escolares. Vale ressaltar
que, como apoio às atividades de gestão, foram contratados funcionários para o
suporte pedagógico aos docentes; contudo, ressalta-se que esses, atualmente,
estão mais envolvidos com atividades de atendimento administrativo. Na Rede
Estadual de Ensino, houve incentivo à participação da comunidade na gestão das
escolas; porém, está em processo a conquista da autonomia administrativa,
pedagógica e financeira das escolas.
Em relação às escolas rurais, a Rede Municipal reduziu o número de escolas
isoladas unidocentes. Atualmente, existe apenas uma com essa característica de
funcionamento. Na Rede Estadual, não há mais instituições consideradas classes
isoladas com unidocência.
Na Rede Municipal, todas as Unidades Escolares são atendidas por
transporte e alimentação escolar. Na Rede Estadual, a meta em relação ao
atendimento universal dos alunos do Ensino Fundamental quanto ao transporte e
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alimentação escolar está em processo de efetivação.
No município de Jaraguá do Sul, houve significativo aumento do atendimento
em turno integral, com programas vinculados às esferas federal, estadual e
municipal.
Em relação à avaliação e autoavaliação da instituição escolar, a meta foi
atingida de modo parcial no município. A avaliação institucional ainda não é uma
prática recorrente tanto na Rede Municipal quanto na Estadual. Pode-se dizer que
foi feita somente em decorrência da reestruturação dos Projetos Pedagógicos das
Unidades Escolares.
Em Jaraguá do Sul, houve uma elevação progressiva do nível de
desempenho dos alunos no período de 2001 a 2010, utilizando os indicadores do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Na Rede Municipal, a
partir de avaliações externas com indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica e avaliações internas, os índices das Unidades Escolares têm sido
elevados a cada período de aplicação.
Atualmente, todos os docentes do Ensino Fundamental no município de
Jaraguá do Sul possuem escolaridade mínima, em nível superior.
4.3 ENSINO MÉDIO4
É dever prioritário dos Estados a oferta do Ensino Médio, última etapa
obrigatória da Educação Básica, para todos que demandarem, inclusive aqueles que
não puderam concluí-lo na idade certa, conforme Art. 10, Inciso VI, da LDB (redação
dada pela Lei n. 12.061/2009). Em relação às metas que foram traçadas para o
período para o município de Jaraguá do Sul, a maioria das metas foram atingidas
total e/ou parcialmente.
No município, foi implantada uma nova concepção curricular estabelecida
pela reforma do Ensino Médio, proposta pelo Ministério da Educação e do Desporto.
No período, houve melhoria do aproveitamento dos alunos do Ensino Médio,
de forma a atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo
SAEB. Assim como houve redução de 5% ao ano da repetência e evasão escolar,
diminuindo para quatro anos o tempo médio para conclusão do Ensino Médio.
4

Análise realizada pela equipe da GERED, em março de 2015.
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Também pode-se dizer que foi feita adequação de todas as escolas aos
padrões mínimos para o funcionamento, incluindo instalações físicas e sanitárias
adequadas ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, espaço
para lazer, cultura e esporte, biblioteca, laboratórios e material de apoio didáticopedagógico.
No período houve incentivo para participação da comunidade na manutenção
e melhoria do funcionamento das escolas. Também foi assegurada a autonomia das
escolas, tanto no que diz respeito ao Projeto Pedagógico como em termos de
recursos mínimos para a manutenção do cotidiano escolar.
Para ampliação do atendimento no Ensino Médio, foram adotadas medidas
no sentido de aumentar a oferta diurna e manter a oferta noturna, a fim de garantir o
atendimento aos alunos que trabalham. A ampliação do atendimento implicaria
também na ampliação das escolas para expandir o atendimento ao Ensino Médio, o
que foi efetivado no período.
Porém, há metas que não foram atingidas no período. Pode-se dizer que:
•

não houve o aumento progressivo da matrícula dos concluintes do Ensino
Fundamental até o final da década, previsto em 80% (oitenta por cento);

•

até o ano de 2006, pretendia-se que todos os professores do Ensino Médio
possuíssem diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, oportunidades
de formação nesse nível de ensino àqueles que não o possuíssem; contudo,
isso não aconteceu;

•

projetou-se que, até o final da década, 80% (oitenta por cento) das escolas
teriam à disposição equipamento de informática para modernização da
administração e, na medida do possível, para apoio à melhoria do ensino, o
que não se estabeleceu;

•

a ampliação do ensino a distância, as oportunidades de acesso a cursos
supletivos e a utilização do mesmo material como instrumento pedagógico
para auxiliar no ensino regular de nível médio não se efetivaram;

•

não foi efetivado um programa emergencial para formação de professores,
especialmente nas áreas de Ciências e Matemática.
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4.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR5
Os objetivos e metas que foram traçados no PME 2001-2009 foram criados de
acordo com as metas nacionais e/ou estaduais para o mesmo período. Nesse
sentido ficou impossível fazer uma análise mais precisa e estabelecer em que escala
foram atingidos no município, uma vez que, na sua maioria, são de competência das
esferas acima citadas.
4.5 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS6
De acordo com o PNE 2014, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), prevista na
Constituição Federal e regulamentada pela LDB como modalidade da Educação
Básica, tem se tornado um importante instrumento para a universalização dos
direitos humanos e a superação das desigualdades entre os povos. No entanto,
pode-se dizer que a maioria dos objetivos e metas para a EJA no município de
Jaraguá do Sul não foi alcançada.
Repetindo-se um cenário estadual e nacional, o analfabetismo absoluto não
foi erradicado. No município de Jaraguá do Sul, ainda há que se incentivar a
população que concluiu apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental a concluir a
Educação Básica, fazendo-se ainda necessária a garantia de um sistema de
parceria para que os sistemas municipais e estaduais de educação mantenham
programas de formação de alfabetizadores, de forma a atender à demanda de
órgãos públicos, comunitários e privados.
Faz-se

necessário

o

estabelecimento

de

políticas

que

facilitem

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 sem escolaridade mínima. Igualmente é
preciso incentivar a criação, nas empresas públicas e privadas, de programas
permanentes de alfabetização e de EJA, negociando com os empregadores o
fornecimento de material didático, quando necessário. Essa é uma luta da sociedade
5

Análise realizada pela equipe do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina e da
GERED, em março de 2015.
6

Análise realizada pela equipe da GERED, em março de 2015.
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como um todo, assim como o incentivo para as Instituições de Ensino Superior (IES)
concederem créditos curriculares aos estudantes universitários que participarem de
programas de alfabetização.
Faz-se necessário também que haja um aperfeiçoamento e ampliação do
sistema de certificação de competências para o prosseguimento de estudos.
Em relação aos aspectos que já foram conquistados para a EJA, pode-se
dizer que no período efetivou-se e/ou superou-se a demanda de:
• ampliação do atendimento dos cursos supletivos do Ensino Médio;
• incentivo às IES a oferecerem cursos de extensão para prover as
necessidades de educação continuada de adultos para professores com ou
sem formação superior;
• expansão do sistema de educação a distância com a mesma finalidade.
4.6 EDUCAÇÃO ESPECIAL7
As concepções norteadoras da Educação Especial sofreram muitas
alterações em seus princípios, desde o ano de 2000 até os dias atuais. Portanto,
sobre o atendimento da Educação Especial no município de Jaraguá do Sul pode-se
dizer que a grande maioria dos objetivos e metas foi atingida parcialmente ou não foi
atingida, o que se pode entender como resultado da mudança de concepções e
encaminhamentos. Havia, de certa forma, na época da elaboração do PME 20002009, uma mistura entre ações da área da Educação e da Saúde. Diante do
exposto, fez-se uma análise das metas e afirma-se que:
•

a estimulação essencial é ação exclusiva das instituições especializadas –
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Associação de
Amigos do Autista (AMA) e, apesar de haver um aumento significativo no
número de atendimentos no período, não há registro de iniciativas de
preparação de profissionais, em parceria com áreas da saúde, assistência e
previdência. Vale ressaltar que os testes – acuidade visual e auditiva – são
ações exclusivas da área da saúde;

•

na Rede, há garantia de matrícula para todas as crianças e adolescentes. O

7

Análise realizada pela equipe da Educação Especial da SEMED, em maio de 2014.
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atendimento às crianças e aos adolescentes da Educação Especial foi
ampliado significativamente no período. Na Rede Municipal, atualmente há 16
salas multifuncionais de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a
Rede Estadual realiza atendimentos através do Serviço de Atendimento
Educacional Especializado (SAED). Ressalta-se que, para os alunos surdos,
há a contratação de um intérprete em sala, tanto na Rede Municipal quanto
na Estadual;
•

Sobre a formação dos professores em relação à Educação Especial:
o a inclusão de disciplina específica para estudos sobre Educação
Especial, previsto como um dos objetivos do PME 2000-2009, não é
uma ação de alcance da esfera municipal. Atualmente, há cursos
específicos em nível de graduação e/ou especializações na área;
o foram realizadas formações e capacitações pela Gerência de
Educação Especial da Rede Municipal, financiadas por recursos
federais (2004-2007) e recursos municipais (a partir de 2008).

•

Sobre os equipamentos de informática utilizados no apoio pedagógico,
destaca-se que, na Rede Municipal, houve ampliação; porém, a demanda
ainda não está atendida integralmente. Em algumas unidades escolares,
houve iniciativas para obtenção de equipamentos adaptados e de melhor
qualidade, utilizando recursos advindos do Plano Nacional de Acessibilidade;

•

Em relação à acessibilidade, conforme já anunciado no diagnóstico do Ensino
Fundamental, houve pequenas modificações em todas as Unidades
Escolares da Rede Municipal para se adequarem às exigências legais.
Contudo, muitas dessas modificações não seguem os padrões técnicos da
Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT);

•

Sobre a disponibilização de materiais e aparelhos específicos:
o não é de conhecimento público qualquer iniciativa de parceria ou
sistematização de serviço para atendimento e disponibilização de
órteses, próteses e recursos ópticos para os educandos com
deficiências e necessidade de atendimento especializado de saúde.
Todo encaminhamento, quando necessário, é feito pelo Sistema
Público de Saúde;
o para a aquisição de aparelhos de amplificação sonora há convênio
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com a Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos e Visuais
(AADAV) e os materiais em Línguas Visuais são fornecidos,
parcialmente, pela Fundação Catarinense de Educação Especial
(FCEE).
•

Sobre a ampliação de convênios para a manutenção dos serviços de
Educação Especial, não houve iniciativas específicas na ampliação de
convênios para garantir a manutenção dos serviços de Educação Especial,
sendo esse mantido com recursos oriundos do MEC/SEMED. As salas de
AEE são mantidas através do Programa Escola Acessível, na forma de
assistência financeira suplementar a Projetos Educacionais da Educação
Especial, repassados a partir de 2008 diretamente às unidades executoras
das escolas via Programa de Desenvolvimento da Escola (PDE), por meio da
apresentação de Plano de Trabalho Anual (PTA).

4.7 ENSINO PROFISSIONALIZANTE8
O ensino profissionalizante em Jaraguá do Sul teve importante avanço no período
de vigência do PME 2001-2009. Pode-se dizer que, especialmente nos últimos anos,
a demanda e a oferta se ampliaram de modo significativo. Nesse contexto, é
possível afirmar que todos os objetivos e metas traçados para o período foram
alcançados de modo total ou estão em desenvolvimento.
Foi estabelecida uma adequação às exigências de uma política de
desenvolvimento nacional e regional dos cursos básicos, técnicos e superiores da
educação profissional, em consonância às ofertas e demandas do mercado de
trabalho. Esse trabalho foi feito em parceria com os empresários e trabalhadores nas
próprias escolas e em todos os níveis de governo.
Houve mobilização, articulação e ampliação da capacidade da rede de
instituições de educação profissional. Os objetivos foram projetados com a intenção
de triplicar a oferta tanto de cursos básicos como de formação técnica. Pode-se
dizer que esse número foi superado de modo significativo. Essa ampliação foi
projetada especialmente para a população que estava sendo excluída do mercado
de trabalho, sendo prevista, inclusive, simultânea elevação do nível de escolaridade
8

Análise realizada pela equipe do SENAI/Jaraguá do Sul, em março de 2015.
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das pessoas. Esse aspecto também se deu de modo bastante efetivo em todo
território nacional e em especial no município de Jaraguá do Sul. Destaca-se
também que no município houve ampliação prevista dos cursos de educação
permanente à população em idade produtiva, a partir das demandas ocorridas pelo
mercado de trabalho no período.
Assim como em todo sistema educacional, foram estabelecidas alterações
nas normas da época no sentido de regulamentação da formação docente para essa
modalidade de ensino, de forma a aproveitar e valorizar a experiência profissional
dos formadores. Foram estabelecidos programas de formação de formadores para a
Educação Tecnológica e Formação Profissional, em regime de colaboração entre o
MEC, o Ministério do Trabalho, as universidades, os Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFET), as escolas técnicas de nível superior, os Serviços Nacionais
de Aprendizagem e a iniciativa privada.
Para tanto, estabeleceu-se efetiva parceria entre os sistemas federal,
estadual e municipal e a iniciativa privada para ampliação e incentivo da oferta de
educação profissional, tanto presenciais como de cursos a distância.
4.8 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS9
Em relação aos objetivos e metas para a efetivação da educação a distância
e promover, ampliar e efetivar o uso das tecnologias educacionais no município de
Jaraguá do Sul, pode-se afirmar que a maioria deles foi atingida.
Em relação à redução de custos dos serviços de comunicação e informação,
o objetivo foi atingido parcialmente, pois houve investimento do governo federal;
porém, não atendeu a demanda do município.
Para a EJA, cuja meta se voltava à difusão de programas de formação a
distância pela Rede Municipal, vale ressaltar, entre outros aspectos, que essa
modalidade atualmente é de responsabilidade da GERED.
Em Jaraguá do Sul, no que diz respeito à consolidação de parcerias entre o
Sistema Nacional de Emprego (SINE), empresas, os Serviços Nacionais de
Aprendizagem e a Escola Técnica Federal para a produção e difusão de programas
de formação profissional a distância, de acordo com dados fornecidos, o
9

Análise realizada pela equipe da SEMED, em maio de 2014.
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desenvolvimento se deu de forma autônoma.
O incentivo à frequência de cursos a distância, em nível superior,
especialmente na área de formação de professores, foi efetivado pelas redes
através da oferta de vagas a esses profissionais. Além disso, sempre que houve
necessidade, houve ampliação da oferta de formação a distância em nível superior
para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e das demais
instituições de educação superior credenciadas. Nesse sentido, vale destacar que
havia sido previsto como objetivo o incentivo nas instituições de ensino superior,
especialmente nas universidades, da formação de recursos humanos para educação
a distância. Porém, não foi possível mensurar o alcance dessa meta em relação ao
município como um todo.
Para a rede pública de ensino, foi previsto assegurar às escolas, de nível
fundamental e médio, o acesso universal à TV Escola, com o fornecimento do
equipamento correspondente, promovendo sua integração no projeto pedagógico da
escola, meta atingida plenamente pelas Redes Municipal e Estadual de Ensino. Para
tanto, entendeu-se como necessária também a capacitação dos professores para a
utilização plena da TV Escola. Contudo, na Rede Municipal, pode-se dizer que
nunca foi realizada uma formação específica para tal. Vale destacar que no período
de vigência do PME 2001-2009 muitas mudanças sociais aconteceram quanto ao
acesso e utilização das tecnologias e foram priorizadas outras demandas.
A utilização do Núcleo de Tecnologia Educacional para atuar como centro de
orientação para as escolas no acesso aos programas informatizados e aos vídeos
educativos é meta que se tornou realidade no período. Atualmente, tem-se na Rede
Municipal o grupo dos Articuladores das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, que estudam e fomentam todo o trabalho de integração das
tecnologias à prática pedagógica. É realidade também a ampliação da capacitação
de professores e técnicos em informática da educação, assim como foi ampliada a
instalação de computadores em centros de educação infantil, escolas de ensino
fundamental e médio da Rede Pública Municipal, promovendo condições de acesso
à Internet.
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4.9 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO10
Para o período de vigência do antigo PME foi previsto que deveria ser
garantida a implantação de novos planos de carreira para o magistério e aprovados
de acordo com a determinação da Lei n. 9.424/96 e Resolução 03/97, do CNE. No
entanto, não houve mudanças significativas na legislação até o momento.
Também foi estabelecida como objetivo a institucionalização, em um período
bastante curto da implantação do Plano, de sistemas de avaliação de desempenho
dos docentes, integrados à avaliação das escolas. Contudo, a implantação de um
sistema de avaliação e desempenho é realidade somente em algumas escolas e
setores da Rede Pública Municipal, sem haver uma institucionalização.
Com a intenção de vincular o profissional a uma escola, traçou-se como
objetivo implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral,
cumprida em um único estabelecimento escolar, de forma a viabilizar 20% (vinte por
cento) da carga horária para outras atividades. Essa meta foi atingida de modo
parcial, pois, na Rede Municipal, tem-se o cuidado e atenção de deixar o professor
em uma única Unidade Escolar, sempre que for possível, para completar sua carga
horária. Porém, em relação à organização da carga horária para outras atividades,
estudos sobre a hora/atividade ainda estão em processo de institucionalização na
Rede Municipal.
Sobre a contratação de professores, foi previsto como meta e cumprido que, a partir
da entrada em vigor do antigo PME, somente seriam admitidos professores e
demais profissionais de educação com qualificações mínimas, exigidas no Art.87, da
LDB. Além da contratação houve preocupação com a formação de professores e
profissionais de educação. Previu-se que seria necessário incentivar a criação de
institutos superiores de educação e de escolas normais superiores como parte do
processo de formação para o magistério. No entanto, não houve incentivos
específicos.
Ainda foi prevista como necessidade a organização, com a colaboração da
União e do Estado, de programas de formação em serviço que assegurem a todos
os docentes a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela LDB,
10

Análise realizada pela equipe da SEMED e pela equipe do SINSEP, em maio de 2014 e
março de 2015, respectivamente.
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observando os novos parâmetros e diretrizes curriculares. No município de Jaraguá
do Sul foi alcançada de modo parcial, com ações como o Magister. Já no que diz
respeito ao desenvolvimento de programas de educação a distância que pudessem
ser utilizados também em cursos semipresenciais modulares, esa meta foi
alcançada de modo parcial.
Para a formação de professores e profissionais em nível de pós-graduação,
previu-se o incentivo às instituições públicas de nível superior na oferta de cursos de
especialização voltados para a formação de pessoal para as diferentes áreas de
ensino e, em particular, para a Educação Especial, a gestão escolar, a formação de
jovens e adultos, a Educação Infantil e os profissionais do ensino que oferecem
apoio pedagógico ao trabalho docente. Essa é uma meta atingida de modo parcial,
pois há cursos nessas áreas; porém; não no município de Jaraguá do Sul, tampouco
em instituições públicas na região.
No período de vigência do PME 2001-2009, atingiu-se parcialmente a meta de
garantir que os professores com formação em nível de Ensino Médio possuíssem
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena nas
áreas de conhecimento em que atuam. Na Rede Municipal ainda há professores na
Educação Infantil com formação técnica.
Foi previsto também incluir em quaisquer cursos de formação profissional, de
nível médio e superior, conhecimentos sobre Educação Especial, na perspectiva da
inclusão social; porém, pode-se dizer que esses dados variam bastante de curso
para curso.
Também foi traçada como meta sugerir a inclusão de temas específicos da
história, da cultura, dos conhecimentos, das manifestações artísticas e religiosas do
segmento afrobrasileiro, das sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua
contribuição na sociedade brasileira nos currículos e programas dos cursos de
formação de profissionais da educação. Porém, o estudo sobre a história afrobrasileira é lei e deve ser seguida por todas as etapas da Educação Básica.
Na época de elaboração do PME 2001-2009 sentiu-se a necessidade de
identificar e mapear as necessidades de formação inicial e continuada do pessoal
técnico e administrativo, elaborando e dando início à implementação, no prazo de
dois anos a partir da vigência desse PME, de programas de formação. Pode-se dizer
que a meta foi atingida de modo parcial, pois existem capacitações realizadas pela
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própria SEMED. Entende-se que deveriam ser oferecidos outros programas de
formação pelo MEC.
4.10 FINANCIAMENTO E GESTÃO11
Para o PME 2001-2009 foram traçados objetivos e metas que, praticamente,
foram alcançados na totalidade.
Em relação à implementação de mecanismos de fiscalização e controle para
assegurar o rigoroso cumprimento do Art. 212 da Constituição Federal, em termos
de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento
do ensino, essa meta foi atingida plenamente com a criação do conselho do
FUNDEF/FUNDEB12 e Portal da Transparência, dando oportunidade à população
para participar e conferir os recursos destinados à educação. A criação de
mecanismos que assegurassem o repasse automático dos recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino foi efetivada com os repasses diretos,
advindos dos dados do censo escolar.
Foi previsto como meta o estabelecimento de mecanismos destinados a
assegurar o cumprimento dos Art. 70 e 71 - definição de gastos admitidos como de
manutenção e desenvolvimento do ensino. A partir disso, foi criado o Conselho do
FUNDEB/FUNDEF, com audiências públicas.
Pode-se dizer que a meta de mobilização da população em geral para que
exercesse a fiscalização necessária para o cumprimento da aplicação dos recursos
foi garantida nos últimos dez anos. No entanto, entende-se como necessária sua
análise e discussão para a próxima década, tendo em vista o aumento da população
em nosso município, maior que o previsto, assim modificando todos os índices de
previsão.
Houve na Rede Municipal de Ensino, no período de vigência do antigo PME,
a garantia do suporte financeiro às metas constantes. Porém, pode-se dizer que,
devido ao aumento populacional não previsto, o suporte financeiro atendeu a
11

Análise feita pela equipe da SEMED, em março de 2015.
12

FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação.
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
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demanda em relação à quantidade, havendo pouco avanço em relação à qualidade.
A partir da criação do FUNDEB, foi garantida para a EJA a utilização dos 15%
(quinze por cento) dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. Com a criação
do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (ISSEM), foram garantidos os
recursos para o pagamento de aposentados do ensino público na esfera municipal,
excluindo-se esses gastos das despesas consideradas como manutenção de
desenvolvimento do ensino.
Foi considerada necessária a integração de ações e recursos técnicos
administrativos e financeiros do MEC e de outras secretarias nas áreas de atuação
comum; porém, essa meta foi atingida de modo parcial, conforme previsto no Plano
de Ações Articuladas (PAR) do MEC.
Estabeleceu-se como meta o aperfeiçoamento do regime de colaboração
entre os sistemas de ensino, com vistas a uma ação coordenada, compartilhando
responsabilidades, a partir das funções constitucionais próprias e supletivas. A
mesma foi atingida de modo parcial, pois a Rede Estadual fechou as matrículas para
o Ensino Fundamental.
Transporte escolar, além de empréstimo de prédios escolares do município
para o Estado e vice-versa também ocorreram de modo parcial, quando
necessários, no sentido de haver colaboração entre as redes e sistemas de ensino
municipais, através de apoio técnico a consórcios intermunicipais e colegiados
regionais consultivos.
Vale destacar que se efetivou a relação entre SEMED e COMED, sempre com
estímulo e apoio técnico às ações deste último.
Também se pode considerar como meta atingida a definição de normas de
gestão democrática do ensino público no aspecto financeiro, pois houve a criação do
programa de Gestão Financeira nos Centros e Escolas e fortalecimento das APPs, o
que garantiu a participação da comunidade.
Através da Lei do Sistema, pode-se dizer que, conforme foi previsto como
meta, foram construídas normas e diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis,
estimulando a iniciativa e a ação inovadora das instituições escolares.
No período de vigência do antigo PME foi desenvolvido um padrão de gestão,
com

elementos

de

destinação

de

recursos

para

as

atividades-fim,

a

descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem do
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aluno e a participação da comunidade.
Um objetivo atingido de modo parcial foi organizar a educação básica no
campo, preservando as escolas e seus valores no meio rural, pois houve uma
migração do trabalhador rural para a região urbana.
Previu-se como fundamental o apoio técnico às escolas na elaboração e
execução de suas propostas pedagógicas e essa ação foi efetivada. Assegurou-se a
autonomia administrativa e pedagógica das escolas, ampliando sua autonomia
financeira, através da descentralização financeira.
Pelos sistemas do Censo Escolar e do IDEB efetivou-se a integração em rede
em sistema nacional de estatísticas educacionais, assim como foi atingida a meta de
informatizar a administração das escolas, até o prazo final de vigência do antigo
Plano Municipal.
Quanto a assegurar, através de medidas administrativas, a permanência dos
técnicos formados e com bom desempenho nos quadros da secretaria, essa meta foi
atingida pela criação de concurso para tais funções. Para a formação dos gestores,
foram desenvolvidos programas como a Escola de Gestores, com dois cursos de
gestão, promovidos pela Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI). A
SEMED responsabiliza-se pela formação dos diretores exclusivamente e na Rede
Estadual, o Estado desenvolve formação específica.
Com a criação de índices de avaliação, como o IDEB, foi atingida a meta da
efetivação de macroações de avaliação para quantificar e qualificar o desempenho
das escolas de Ensino Fundamental.
Para o período de 2001-2009 foi prevista a meta de se efetivar juntamente à
comunidade uma Conferência Municipal, a fim de se definir padrões mínimos de
qualidade da aprendizagem na Educação Básica. Pode-se dizer que a realização
das duas etapas da CONAE (2009 e 2014) deu suporte à realização da Conferência
Municipal que acontecerá no corrente ano.
Outra meta alcançada para a educação no município de Jaraguá do Sul foi a
instituição, em todos os níveis, de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
dos Recursos Destinados à Educação não Incluídos no FUNDEB, quaisquer que
sejam suas origens, nos moldes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB.
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5. ANÁLISE SITUACIONAL
5.1 PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO DE JARAGUÁ DO SUL
A Educação está inserida em um contexto social, econômico e cultural, sujeita
à interferência de fatores externos e internos. Portanto, para se realizar um
diagnóstico mais preciso possível, faz-se necessário conhecer os principais
indicadores demográficos e socioeconômicos que a influenciam.
Para uma análise acurada da educação jaraguaense é imprescindível
relacionar esses principais indicadores, bem como as possíveis potencialidades e
fragilidades do sistema de ensino.
O município de Jaraguá do Sul foi criado pelo Decreto Estadual n. 565, de 26
de março de 1934, sendo que no dia 8 de abril de 1934, ocorreu a solenidade de
instalação. A denominação Jaraguá do Sul foi oficializada pelo Decreto Estadual n.
941/1943.
O último censo demográfico brasileiro, em 2010, revelou que Jaraguá do Sul
possui uma população de 143.123 habitantes, com uma estimativa de crescimento
para 156.519 em 2013. A população de Jaraguá do Sul, entre 2000 e 2010 teve uma
taxa média de crescimento anual de 2,81%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a
taxa média de crescimento anual foi de 3,96%.
A tabela 1 mostra, além do crescimento da população em geral entre 2000 e
2010, o crescimento da população escolarizada, dividida por faixas etárias:
Quadro 01 - População Escolarizada de Jaraguá do Sul por Grupo de Idade 2000-2010

Ano

População
Total

População Escolarizada
0 a 3 anos

4 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a 17 anos

2000

108.489

7.190

5.525

15.653

6.152

2010

143.123

7.578

5.801

16.468

6.820

Fonte: IBGE,2010

Embora menor que na década anterior, de 2000 para 2010 houve aumento
expressivo da população total em Jaraguá do Sul, de 31,9%. Porém a população
escolarizada aumentou apenas 6,2% no mesmo período. Esse crescimento,
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analisando-se por faixa etária, fica assim distribuído: 0 a 3 anos, aumento de 5,4%;
de 4 a 6 anos, 5%; de 7 a 14 anos, 5,2% . Os alunos com idade entre 15 e 17 anos
apresentaram o maior percentual, 10,9%.
Quanto à ocupação populacional nas áreas urbana e rural, Jaraguá do Sul
não só possui uma população majoritariamente urbana (dos 143.123 habitantes,
132.800 (92,79%) residem na cidade e apenas 10.322 (7,21%) na área rural) como
também a área rural tem apresentado um decréscimo significativo e sistemático. A
tabela a seguir mostra esses dados:
Tabela 01 – Distribuição da população Alteração encontrada entre os censos de 1991, 2000 e 2010

1991

%

2000

%

2010

%

População urbana

62.565

81,78

96.320

88,78 132.800 92,79

População rural

13.939

18,22

12.169

11,22

10.323

7,21

Fonte: IBGE, 2010

Apesar do crescimento considerável da população, tem ocorrido ampliação da
oferta e da qualidade dos serviços básicos (acesso à saúde, à educação, ao
emprego, à moradia, ao saneamento básico etc), contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população jaraguaense e, consequentemente, para o aumento
na expectativa de vida ao nascer.
Essa realidade é expressa por meio de indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que é um indicador sintético cuja variação vai
de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do país, estado ou município analisado.
No período compreendido entre 1970 e 2000, o IDHM do município evoluiu
positiva e reiteradamente em 52,88%, sendo que a Renda foi a dimensão com maior
evolução (98,22%), passando de 0,393 em 1970, para 0,779 em 2000.
O IDHM de Jaraguá do Sul13 era 0,803, em 2010. O município, portanto, classifica-se na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto. Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,103), seguida por Renda e por Longevidade.

13

De acordo com ATLAS Brasil (2013).
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Gráfico 01 – IDHM Jaraguá do Sul 1991-2010

Fonte: ATLAS... , 2013

Na área da Educação em 2010, 74,27% dos alunos entre 6 e 14 anos de
Jaraguá do Sul estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta
para a idade. Em 2000 eram 80,41% e, em 1991, 58,45%. Entre os jovens de 15 a
17 anos, 45,28% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000
eram 41,96% e, em 1991, 21,57%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 17,52%
estavam cursando o ensino superior em 2010, 11,55% em 2000 e 3,59% em 1991.
Outros dados contribuíram para o aumento do IDHM. Entre eles estão as taxas de
mortalidade infantil e longevidade. Em relação à mortalidade infantil em Jaraguá do
Sul, houve redução de 41%, passando de 17,4 por mil nascidos vivos em 2000 para
10,2 por mil nascidos vivos em 2010. A longevidade também aumentou, pois a
esperança de vida ao nascer aumentou 6,3 anos nas últimas duas décadas: de 70,6
anos em 1991 passou para 75,2 anos em 2000, e para 76,9 anos em 2010. A razão
de dependência, ou seja, a estrutura etária de Jaraguá do Sul entre 2000 e 2010
também aumentou, passando de 44,31% para 35,15% e o índice de envelhecimento
evoluiu de 4,42% para 5,15%.
Outro índice que aumentou foi a renda per capita média de Jaraguá do Sul,
que cresceu 66,73% nas últimas duas décadas, passando de R$ 666,86 em 1991
para R$ 816,54 em 2000 e R$ 1.111,85 em 2010. O Índice de Gini, instrumento para
medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, passou de 0,47 em
1991 para 0,48 em 2000 e para 0,42 em 2010.
A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais igualmente melhorou
entre 2000 e 2010, passando de 75,34% em 2000, para 79,85% em 2010. No
mesmo período, a taxa de desocupação passou de 7,82% em 2000 para 2,38% em
2010.
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Ainda, a quantidade relativa da população em domicílios com água encanada
cresceu em duas décadas, de 96,88% em 1991 atingiu 97,98% em 2010.
Os principais indicadores socioeconômicos e demográficos demonstram,
portanto, que o município de Jaraguá do Sul ocupa uma posição de destaque se
comparado aos demais municípios de Santa Catarina; todavia, ainda não refletem
um cenário ideal, sem desigualdades sociais, com acesso à educação, saúde,
segurança pública e moradia de qualidade para todos. Por isso, esses indicadores
devem servir como instrumentos auxiliadores no processo de planejamento,
execução e reformulação de políticas públicas voltadas à construção de uma
sociedade mais justa, igualitária e com desenvolvimento sustentável.
5.2 NÍVEIS, ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL
A LDB, em seu Art. 21, organiza a educação escolar em dois níveis:
Educação Básica e Educação Superior. Na sequência, são apresentados e
analisados os principais indicadores educacionais da Educação Básica e Superior
em Santa Catarina, considerando as respectivas etapas e modalidades

5.2.1 Educação Básica
A LDB, do início de sua vigência até os tempos atuais, tem passado por
diversas modificações com intuito de assegurar o direito à educação para todos os
brasileiros. Dentre as modificações, estão as que se referem às etapas e
modalidades da Educação Básica.
Em relação às etapas da Educação Básica, destacam-se as modificações no
tempo de duração e na idade de ingresso em algumas delas que, a partir da Lei n.
11.114/2005 e da Lei n. 12.796/2013, ficam organizadas da seguinte forma:
a) a Educação Infantil que compreende a Creche (crianças de 0 a 3 anos de
idade) e a Pré-escola (crianças de 4 a 5 anos de idade);
b) o Ensino Fundamental com duração de 9 anos e ingresso obrigatório a partir
dos 6 anos de idade;
c) o Ensino Médio com duração mínima de 3 anos.
Outra alteração significativa e de grande impacto é que a obrigatoriedade na
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Educação Básica deixa de ser somente no Ensino Fundamental (dos 6 aos 14 anos
de idade) e passa a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade (Lei n. 12.796/2013
que modifica o Art. 4, da LDB), compreendendo as seguintes etapas: Pré-escola,
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
A Emenda Constitucional n. 59, de 2009, já havia alterado o Art. 208, Inciso I,
da Constituição Federal que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4
aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a
ela não tiveram acesso na idade própria.
Quanto às modalidades da Educação Básica, a Resolução CNE/CEB no
04/2010, em consonância com o que preconiza a LDB e demais atos legais, afirma
que a cada etapa da Educação Básica pode corresponder uma ou mais modalidades
de ensino, quais sejam: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial,
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Indígena,
Educação Quilombola e Educação a Distância.
5.2.1.1 Etapas da Educação Básica
A Lei n. 11.114/2005 e a Lei n. 12.796/2013 organizam a Educação Básica da
seguinte forma: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Na sequência são apresentados e analisados os principais indicadores
educacionais de cada etapa.
5.2.1.1.1 Educação Infantil
Definida como a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade. Deve ser oferecida em creches ou entidades equivalentes
para crianças de 0 a 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos
de idade, conforme a LDB, Art. 29, Art. 30, nos Incisos I e II, com alterações dadas
pela Lei n. 12.796/2013. Ainda, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica (BRASIL, 2013c, p. 36):
Os sujeitos do processo educativo dessa etapa da Educação Básica devem
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ter a oportunidade de se sentirem acolhidos, amparados e respeitados pela
escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da
individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade

O acesso gratuito à Educação Infantil é um direito constitucional e cabe aos
municípios a expansão da oferta, com cooperação técnica e financeira de União e
dos estados. Santa Catarina oferece a Educação Infantil em todos os seus
municípios, nas redes pública e privada.
Mesmo que de forma morosa devido às implicações financeiras, humanas e
de infraestrutura, o país tem avançando na ampliação do acesso à Educação
Infantil, e seguindo a tendência nacional, Santa Catarina teve aumento das
matrículas nos estabelecimentos escolares. Em Jaraguá do Sul, no período de 2005
a 2014, teve aumento de 79,41% nas matrículas, ou seja de 2.321 para 4.164
crianças atendidas, conforme tabela 02.
Tabela 02 - Educação Infantil: Evolução do total das matrículas na Creche por dependência
administrativa 2005-2014
Dependência Administrativa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Municipal

2.003

2.206

2.515

2.743

2.892

2.741

2.987

3.155

3.348

3.419

70,69

Privada

318

337

346

310

488

587

659

727

727

745

134,28

Total

2.321

2.543

2.861

3.053

3.380

3.328

3.646

3.882

4.075

4.164

79,41

Variação (%) 2014 / 2005

Fonte: MEC/Inep/Censo Escola,2014

No país, cerca de 23,5% das crianças de até 3 anos de idade frequentam a
creche/escola, e em Santa Catarina esse percentual sobe para 37,4%. Em Jaraguá
do Sul esse percentual é ainda maior 55%. O aumento no total de matrículas na
creche confirma que o município tem conseguido ampliar o acesso à educação para
esta população, conforme gráfico 02.
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Gráfico 02

Fonte: MEC/INEP, 2015

Isso também é perceptível na tabela 02 que expressa, numa série de 10
anos, a evolução de percentual de crianças de 0 a 3 anos de idade que frequentam
a creche.
Assim como no Estado, em Jaraguá do Sul a maior parte das matrículas na
Educação Infantil está na pré-escola (80,8%). De acordo com os dados do IBGE, no
mesmo período (2005 a 2014) o aumento foi de 49,17%, ou seja, de 2.762 para
4.120 crianças atendidas, conforme tabela 03:
Tabela 03 - Educação Infantil: Evolução do total das matrículas na Pré-Escola por dependência
administrativa 2005-2014
Dependência
Administrativa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Municipal

1.738

1.619

1.596

1.590

2.389

3.101

3.110

3.171

3.138 3.171

Estadual

396

358

340

324

0

0

0

0

Privada

628

594

448

562

542

635

545

570

Total

2.762

2.571

2.384

2.476

2.931

3.736

3.655

3.741

2014

0

0

685

949

3.823 4.120

Variação (%)
2014 / 2005
82,45
-100,00
51,11
49,17

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar, 2014

Com a ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica, a pré-escola deixa
de ser facultativa e passa a ser etapa obrigatória. Isso representa um marco
histórico de reconhecida importância para a educação brasileira, mas, a aprovação
da lei não é garantia de criança na escola uma vez, que ainda há uma parcela
considerável de crianças de 4 e 5 anos de idade fora da escola.
Atualmente, no país cerca de 82,2% das crianças de 4 e 5 anos estão na
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escola. Em Santa Catarina esse percentual sobe para 84,6%. Em Jaraguá do Sul
esse percentual chega a 71 %.
Gráfico 03
Matrícula na Pré-Escola em Jaraguá do Sul por dependência administraiva - 2014

949

Privada

Dep Adm

3.171

Municipal

5.801

Total
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Fonte: MEC/INEP

Para que o desafio de universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à
pré-escola seja superado, é imprescindível que a União, os estados, os municípios e
a sociedade civil mantenham em suas agendas prioritárias a educação e os
cuidados na primeira infância, (re)formulando e ampliando as políticas públicas, os
programas, projetos e ações para que consigam dar conta de incluir todos aqueles
que ainda não tiveram seu direito garantido.
Diante desse panorama, universalizar a Educação Infantil na pré-escola para
as crianças de 4 e 5 anos e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 70% das crianças de até 3 anos até o final da vigência
deste Plano, vai demandar um esforço coletivo entre União, Estado e Municípios
catarinenses, pois questões como infraestrutura e recursos serão decisivos para o
alcance dessa meta.
5.2.1.1.2 Ensino Fundamental
A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Com sua modificação pela
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Lei n. 11.274/2006, estabeleceu-se que, a partir dos seis anos de idade, o Ensino
Fundamental é obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, conforme o Art. 32, da LDB,
objetivando a formação básica do cidadão, mediante:
I.

o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II.

a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III.

o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;

IV.

o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Tal ensino, de caráter regular, presencial, de progressão continuada por séries
ou ciclos, é prioritariamente incumbência dos Municípios (LDB, Art. 11, Inciso V),
sendo que os Estados definirão com as mesmas formas de colaboração na oferta do
Ensino Fundamental, os quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público. (LDB,
Art.10, Inciso II).
De acordo com os últimos dados estatísticos do INEP, em 2013 o Brasil teve
um total de 29.069.281 matrículas no Ensino Fundamental, divididas entre
15.764.926 nos anos iniciais e 13.304.355 nos anos finais. O Estado de Santa
Catarina, nesse mesmo período, registrou 819.016 matrículas, sendo 457.194 nos
anos iniciais e 361.822 nos anos finais. Já o município de Jaraguá do Sul teve um
total de 18.533 matrículas, sendo 9.827 nos anos iniciais e 8.706 nos anos finais.
Em 2014, o município de Jaraguá do Sul apresentou um total de 18.195
matrículas no Ensino Fundamental, representando uma queda de 1,86% em relação
ao ano anterior. Dessas matrículas, 10.195 foram nos anos iniciais e 8.000, nos anos
finais.
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Tabela 04 – Educação Básica: Evolução no total de matrículas no Ensino Fundamental por
dependência administrativa
Dependência
Administrati
va

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Variação (%)
2014 / 2005

Municipal

15.798

16.441

16.898

17.449

17.790

18.058

18.424

19.069

19.061

18.954

19,98

Estadual

15.281

15.329

12.865

12.778

11.931

11.538

11.106

10.927

11.321

10.687

-30,06

Privada

5.519

5.391

5.053

5.282

5.166

5.710

6.166

6.264

7.652

8.403

52,26

Federal

400

435

711

681

649

750

809

973

967

1.046

161,50

Total

36.998

37.596

35.527

36.190

35.536

36.056

36.505

37.233

39.001

39.090

5,65

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Tabela 05 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Evolução do total das matrículas por dependência
administrativa 2005-2014
Dependência
Administrativa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Variação (%)
2014 / 2005

Municipal

6.678

7.046

7.156

7.283

6.602

6.120

6.196

6.582

6.612

7.029

5,26

Estadual

2.351

2.477

2.315

2.306

2.184

2.049

2.469

2.337

2.038

1.899

-19,23

Privada

771

789

761

854

820

887

981

1.083

1.177

1.267

64,33

Total

9.800

10.312

10.232

10.443

9.606

9.056

9.646

10.002

9.827

10.195

4,03

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Tabela 06 - Anos Finais do Ensino Fundamental: Evolução do total das matrículas
por dependência administrativa
Dependência
Administrativa

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 Variação (%)
2014 / 2005

Municipal

5.268

5.405

5.533

5.670

5.733

5.894

5.901

5.904

5.707

5.335

1,27

Estadual

2.918

2.841

2.662

2.738

2.906

3.074

2.403

2.337

2.183

1.844

-36,81

Privada

872

847

793

773

820

801

839

853

816

821

-5,85

Total

9.058

9.093

8.988

9.181

9.459

9.769

9.143

9.094

8.706

8.000

-11,68

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Analisando-se a variação dos últimos dez anos, observa-se uma queda de
3,52% no número total de matrículas do Ensino Fundamental no município de
Jaraguá do Sul. Tal índice é resultante de uma queda de 11,68% nos anos finais e
de um aumento de 5,26% nos anos iniciais. Analisando-se por dependência
administrativa, observa-se que a Rede Privada teve um crescimento significativo de
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27,08%, resultado de um aumento acentuado de 64,33% nos anos iniciais e de um
decréscimo de 5,85% nos anos finais. A Rede Estadual tem registrado uma queda
contínua e expressiva na oferta de matrículas do Ensino Fundamental a partir de
2011, ficando com um percentual de 28,96% menor em relação a 2005, sendo que,
desse total, 36,81% são a menos nos anos finais e 19,23%, nos anos iniciais. Essa
diminuição está relacionada à municipalização do Ensino Fundamental; tanto é que,
mesmo com a diminuição no total de alunos já citada, a rede municipal teve um
aumento de 3,5% de matrículas, nesses dez anos.
Ainda, analisando-se os dados das tabelas anteriores, representados nos
gráficos que seguem, é possível observar que o aumento do número de alunos de
2005 para 2014 na Rede Municipal foi de 418 alunos. A Rede Estadual reduziu a
oferta de vagas no Ensino Fundamental em 1526 alunos, devido à municipalização
do Ensino Fundamental. Já a Rede Privada aumentou o número de alunos de 1643
para 2088, ou seja, 445 alunos a mais.
Se especificarmos as alterações entre os anos finais e os iniciais,
perceberemos que nos anos iniciais o aumento de alunos da Rede Municipal foi
mais significativo, 351 alunos, correspondente a 13 turmas a mais (se
considerarmos turmas com uma média de 27 alunos: 25 alunos do 1° ao 3º ano e 30
do 4º e 5º ano). Nos anos finais, a alteração foi menor, ou seja, de apenas 67
alunos, o correspondente a duas turmas.
A Rede Estadual diminuiu a oferta de 452 vagas nos anos iniciais, o que
corresponde a cerca de 17 turmas, igualmente de 27 alunos. Nos anos finais, a
redução foi bem mais expressiva: 1.074 alunos, o que corresponde a
aproximadamente

31

turmas

de

35

alunos.

A Rede

Privada

aumentou

substancialmente nos anos iniciais, passando de 771 para 1.267, com um acréscimo
de 496 alunos, ou seja, 18 turmas de 27 alunos; porém, nos anos finais, essa rede
encolheu, passando de 872 para 821 alunos, totalizando 51 alunos a menos,
representando 1,5 turmas de 35 alunos.
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Gráfico 04

Gráfico 05

São considerados aprovados os alunos que, ao final do ano letivo, preenchem
os requisitos mínimos de aproveitamento e frequência previstos na legislação
pertinente. A LDB, Art. 12, Inciso V, incumbe os estabelecimentos de ensino a prover
meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articulando-se com as
famílias e comunidade, informando aos pais a frequência e rendimento dos alunos.
No Art. 13, os Incisos III e IV, respectivamente, incubem os docentes da tarefa de
zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento.
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Tabela 07 - Taxas de Aprovação no Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano - 2007 a 2013

Ano/Dependência

Municipal

Estadual

Privada

2007

96,2

97

99,7

2008

96,2

97,8

99,4

2009

95,8

97,8

99,3

2010

95,9

97,7

99,4

2011

96,9

99

99,3

2012

97

99,4

99,5

2013

96,5

98,9

99,2

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar

Em relação aos anos iniciais, é possível concluir que a menor taxa de
aprovação foi em 2009, com um índice de 95,8% na Rede Municipal de Ensino e a
maior taxa, a da Rede Privada, em 2007, de 99,7%. Considerando-se as três
dependências administrativas, percebe-se que a Rede Privada, nos últimos dez
anos, demonstrou uma taxa de aprovação sempre superior à rede pública, com o
menor índice de 99,3%, em 2009 e 2011. A Rede Estadual aumentou
processualmente as taxas de aprovação até 2012 (com um decréscimo de 0,01% de
2009 para 2010), partindo de 97 pontos percentuais para 99,4%; porém, em 2013,
essa rede apresentou um decréscimo de 0,05%.
Tabela 08 - Taxas de Aprovação no Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano - 2007 a 2013

Ano/Dependência

Municipal

Estadual

Privada

2007

94,1

93

98,3

2008

92

91,3

98,1

2009

94,1

97,8

99,3

2010

95,2

92,6

96,2

2011

96,2

96,1

96,8

2012

94,1

96,8

95,4

2013

94,7

92,6

96,1

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar

Já nos anos finais, diferentemente dos iniciais, a menor taxa foi a da Rede
Estadual, 91,3%, em 2008. A Rede Privada também apresentou o maior percentual
nesse ciclo, 99,3%, em 2009. Apenas em 2012 observa-se que a Rede Privada teve
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um índice menor de aprovação que a rede pública: a Rede Estadual,
especificamente, ficou com 96,8% contra 95,4% da Rede Privada. Fora esse ano,
em particular, a Rede Privada também continuou apresentando os maiores índices
de aprovação. No geral, percebe-se uma variação maior nos anos finais do que nos
iniciais. Importante registrar que, comparados os dois ciclos, iniciais e finais, a taxa
de aprovação é sempre menor nos anos finais, em todos os anos analisados, em
todas as redes.
Tabela 09 - Taxas de Repetência no Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano – 2007 a 2013

Ano/Dependência

Municipal

Estadual

Privada

2007

3,8

3

0,3

2008

3,8

2,2

0,6

2009

4,2

2,2

0,7

2010

4,1

2,3

0,6

2011

3,1

2,8

0,7

2012

3

0,6

0,5

2013

3,5

1,1

0,8

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar

Tabela 10 - Taxas de Repetência no Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano - 2007 a 2013

Ano/Dependência

Municipal

Estadual

Privada

2007

5,7

6,5

1,7

2008

7,7

8,3

1,9

2009

5,6

4,9

3,4

2010

4,4

6,8

3,8

2011

3,5

2,8

4

2012

5,7

2,6

4,5

2013

5,0

6,7

3,9

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar

É considerado repetente o aluno que está matriculado na mesma série que
frequentou no ano anterior. A repetência pode ocorrer em caso de abandono escolar,
reprovação ou por motivo superior (como o que ocorre na zona rural por falta de
oferta da série subsequente).
No que tange à repetência nas turmas dos anos iniciais do Ensino
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Fundamental, no período de 2007 a 2013 percebe-se que a Rede Privada teve
relativo aumento em suas taxas, todavia não chegando ao patamar de 1% do seu
total de matrículas. A Rede Estadual apresentou uma significativa oscilação, uma
vez que vinha reduzindo seus índices de reprovação com certa regularidade até
2011, caindo substancialmente em 2012 para então praticamente duplicar esse
índice em 2013, chegando ao patamar de 1,1% do seu total de matrículas. Já a
Rede Municipal manteve seus índices praticamente estáveis durante todo esse
período, excetuando uma queda de 1% de 2010 para 2011, permanecendo
praticamente o mesmo índice em 2012, seguido de um pequeno aumento de 0,5%
em 2013, o que contabilizou 3,5% do total de matriculados.
Os números referentes ao segmento de 6º ao 9º ano são mais significativos.
No período de 2007 a 2012, a Rede Privada teve um aumento de 165% no seu total
de reprovações; no entanto, baixou esse índice para 130% em 2013 em relação a
2007, o que corresponde a 3,9% do total de alunos matriculados. A Rede Estadual
apresentou bastante oscilação (aumentos e quedas expressivas – lembrando que a
partir do ano de 2007 passou a vigorar o Ensino Fundamental ampliado para nove
anos, adequação que pode ter contribuído para tais oscilações). O maior índice,
8,3%, registrado em 2008, apresentou queda substancial em 2012, passando para
2,6%, ou seja, uma queda de 220%, para novamente atingir em 2013 patamar
praticamente idêntico ao de 2007, a saber, 6,7%. A Rede Municipal igualmente
passou por oscilações durante esse período. Em 2008 atingiu seu maior índice,
7,7%, baixando significativamente até 2011, chegando a 3,5%, o que representa
uma queda de 120%, para novamente aumentar em 2012, na mesma proporção de
2007, ou seja, 5,7%. No entanto, fechou o ano de 2013 com um decréscimo de 0,7
pontos percentuais.
Analisando os gráficos com as taxas de rendimento escolar por dependência
administrativa ao final de 2013, nota-se que apesar dos índices de reprovação
supracitados, os índices de aprovação ainda se mantêm em altos patamares,
superiores aos 92%.
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Tabela 11 - Taxas de Abandono no Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano - 2007 a 2013

Ano/Dependência

Municipal

Estadual

Privada

2007

0,2

0,5

0

2008

0,3

0,4

0

2009

0,3

0,7

0,1

2010

0,4

0,6

0

2011

0,3

1,1

0

2012

0,2

0,6

0,1

2013

0,3

0,7

0

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar

É considerado aluno afastado por abandono aquele que deixou de frequentar
a escola durante o ano letivo, tendo sua matrícula cancelada.
Nos anos iniciais, verifica-se a inexistência de abandono no período de 2007
a 2013 no município de Jaraguá do Sul, em quaisquer das dependências
administrativas.
No que se refere aos anos finais, a Rede Privada praticamente não teve
registros de abandono no referido período, excetuando-se 2009, quando o índice foi
de 0,1%, correspondente a um aluno dos 820 matriculados naquele ano; e, 2012,
com o mesmo índice, correspondente a um aluno dos 853 matriculados naquele
ano. A Rede Estadual apresentou as maiores taxas no mesmo período. O menor
índice, 0,4%, em 2008, corresponde a 11 alunos dos 2.738 matriculados naquele
ano. O maior índice, de 1,1%, em 2011, corresponde a 27 alunos dos 2.403
matriculados naquele ano. O ano de 2013 terminou com um índice de 0,7%,
correspondente a 15 alunos dos 2.183 matriculados naquele ano. Já a Rede
Municipal registrou índices abaixo de 0,5% de 2007 a 2013, contando, no entanto,
com um número muito superior de matrículas, em função da municipalização do
Ensino Fundamental. O menor índice, 0,2%, ocorreu em 2007 (11 alunos dos 5.533
matriculados) e repetiu-se em 2012 (12 alunos dos 5.904 matriculados). O maior,
0,4%, em 2010, representou um total de 24 alunos dos 5.894 matriculados.
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Gráfico 06

Gráfico 07

Gráfico 08

Fonte: MEC/INEP, 2015

Tem-se a taxa de distorção idade-série a partir da tomada da matrícula por
série na idade adequada (6 anos para o primeiro ano, 7 anos para o segundo e
assim sucessivamente) em relação à matrícula total naquela série do Ensino
Fundamental. Será considerado aluno com distorção idade-série no primeiro ano
aquele com idade acima do intervalo entre 7 e 8 anos, para sistemas com nove anos
no Ensino Fundamental, e assim por diante.
Como a legislação permite outras formas de organização do ensino – por
ciclo, períodos semestrais, alternância regular de período de estudo, grupos não
seriados com base na idade, nível de aprendizagem – é fundamental verificar a
existência de parâmetros adequados para averiguar o progresso do estudante em
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relação a sua idade.
O quadro 02 registra as taxas de distorção idade-série no Ensino
Fundamental no período de 2006 a 2013, nas três dependências administrativas.
Quadro 02 – Taxas de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

ANO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Municipal
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0

Estadual
Privada
Municipal
4,0
0,0
10,0
5,0
1,0
9,0
5,0
1,0
11,0
6,0
2,0
11,0
9,0
1,0
11,0
8,0
1,0
10,0
6,0
1,0
9,0
5,0
1,0
8,0
Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Estadual
13,0
12,0
13,0
14,0
13,0
13,0
11,0
11,0

Privada
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
1,0

Em se tratando de anos iniciais, percebe-se que a Rede Privada manteve-se
praticamente estável durante tal período, com 1% de alunos em situação de
distorção idade-série, excetuando-se o ano de 2006, com nenhum registro, e o ano
de 2009, quando a taxa aumentou em 100%. Do total de 820 alunos matriculados
naquele ano, 16 encontravam-se em distorção de idade-série. A Rede Estadual
apresentou oscilações durante esse período, atingindo o pico máximo em 2010, com
9% de alunos em situação de distorção, o que contabilizou 184 alunos dos 2.049
matriculados naquele ano.

A taxa mínima, 4%, ocorreu em 2006, aumentando

gradativamente até 2010, para então começar a cair em 2011, atingindo 5% em
2013, o que representou 102 alunos dos 2.038 matriculados. Já a Rede Municipal
teve seus menores índices, 3%, por três anos consecutivos (2006 a 2008), contando
com 218 dos 7.283 alunos matriculados em 2008 em situação de distorção idadesérie. A taxa subiu para 4% nos anos de 2009 a 2011 e teve novo aumento em 2012
e 2013, chegando à casa dos 5%. Da matrícula final de 2013, 331 dos 6.612 alunos
apresentavam distorção idade-série.
No que tange aos anos finais do Ensino Fundamental, as taxas são maiores,
sobretudo nas Redes Estadual e Municipal de Ensino. Em 2006, dos 847 alunos
matriculados, 1%, ou seja, 8 alunos encontravam-se em situação de distorção idadesérie. Tal taxa manteve-se inalterada até 2010, aumentando para 2% em 2011 e
atingindo seu pico máximo em 2012, 3%, com 26 dos 853 alunos matriculados com
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distorção idade-série. Em 2013 houve um decréscimo para 1% dos alunos
matriculados, ou seja, 8 de um total de 816. No mesmo período, a Rede Estadual
apresentou taxas em torno de 13%. Em 2006, isso representou 369 alunos dos 2841
matriculados. Em 2009 a rede atingiu seu pico máximo, 14%, com 407 dos 2.906
alunos matriculados apresentando distorção idade-série. A taxa vem caindo desde
2010, tendo atingido 11% em 2013, o que representou 240 alunos de um total de
2.183. As taxas da Rede Municipal têm oscilado entre 9 e 11%. Os anos de 2008 a
2010 registraram os maiores índices, 11%, sendo que em 2010 isso representou 648
alunos de um total de 5.894 matriculados. Foi observada uma queda para 9% nos
anos de 2012 e 2013, o que representou, no último, 514 alunos de um total de 5.707
matriculados em distorção idade-série.
Qualquer que seja a dependência administrativa, verifica-se a necessidade de
definir estratégias para a correção da distorção idade-série, discutindo, criando e
implementando, em ação conjunta no Município, mecanismos de adequação das
matrículas dos educandos, atentando-se para as diferenças organizacionais dos
sistemas, sem qualquer prejuízo para os educadores.
Gráfico 09

Fonte: MEC/INEP, 2015

5.2.1.1.3 Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica
É dever prioritário dos Estados a oferta do Ensino Médio, última etapa
obrigatória da Educação Básica, para todos que assim demandarem, inclusive
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aqueles que não puderam concluí-lo na idade certa, conforme Art. 10, Inciso VI, da
LDB (redação dada pela Lei n. 12.061/2009).
De acordo com o Art. 35, da LDB, sua finalidade é:
I.

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no

II.

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento

III.

posteriores;
o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento

IV.

crítico;
a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina.
Em 2013, o país registrou 8.312.815 matrículas no Ensino Médio, com

redução de 0,76% em relação a 2012, representando 64.037 a menos. Ao contrário
do Brasil, nesse mesmo período, Santa Catarina apresentou um incremento 6,6% no
total de matrículas, registrando 271.429. Em Jaraguá do Sul, as matrículas de
Ensino Médio, em 2014, somaram 6.886, com um aumento de 12,02 % em relação a
2012, quando foram 6.147 matrículas.
Tabela 12 – Ensino Médio: matrículas no município de Jaraguá do Sul – 2012-2014

Dependência
administrativa
Estadual
Federal
Privada
Total

2012

2013

2014

4.883
99
1.165
6.147

5.498
150
1.159
6.807

5.517
194
1.175
6.886

Variação (%)
2014/2012
12,98
95,96
0,86
12,02

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Santa Catarina conseguiu ampliar os investimentos no Ensino Médio. Nos
últimos anos, em decorrência dos dispositivos legais, diversas políticas públicas para
o Ensino Médio foram criadas e aplicadas com o intuito de galgar a universalização
desta etapa de ensino à população de 15 a 17 anos de idade. Exemplo disso foi a
criação do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e a ampliação do número de
vagas com a construção de dois novos prédios escolares exclusivamente para o
Ensino Médio, ampliando para os próximos anos aproximadamente 2.000 vagas.
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Isso mesmo com a diminuição do número de escolas.
Quadro 03 – Escolas de Ensino Médio em Jaraguá do Sul
Dependência Administrativa

Modalidade

Etapa

2013

2014

ESTADUAL

Ensino Regular

Ensino Médio

16

15

PRIVADA

Ensino Regular

Ensino Médio

5

5

FEDERAL

Ensino Regular

Ensino Médio

1

1

FONTE: MEC/INEP/Censo Escolar

De acordo com o MEC, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI),
instituído pela Portaria n. 971/2009, que integra as ações do PDE, é uma estratégia
do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio.
Esse programa tem como objetivo oportunizar ao adolescente e ao jovem a
ampliação do tempo escolar, integrando a sua formação atividades de aprendizagem
voltadas à cultura, à arte, ao esporte, ao empreendedorismo, à sustentabilidade e à
tecnologia, com conteúdos curriculares organizados a partir de um planejamento
interdisciplinar construído coletivamente. Santa Catarina aderiu ao ProEMI a partir
de 2009. Jaraguá do Sul aderiu ProEMI em 2011, funcionando, a partir do ano letivo
de 2012, na EEM Abdon Batista.
Quadro 04 – Evolução Matrícula do Ensino Médio Inovador
ANO

Matrícula

2012

112

2013

223

2014
2015

273
321
Fonte: SED, 2015

O Ensino Médio no país e, consequentemente, em Santa Catarina e em
Jaraguá do Sul, se apresenta de forma diversificada, compreendendo cursos como:
Médio (formação geral), Médio integrado à educação profissional e magistério, além
de sua oferta na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. O aumento no total
de matrículas está no Ensino Médio (formação geral) e no Ensino Médio integrado à
educação profissional.
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Tabela 13 – Matrícula do Ensino Médio e Profissional do município de Jaraguá do Sul - 2013
Dependência
Administrativa

Ensino Médio

Ensino Médio Integrado

Magistério

EJA –
Ensino Fundamental

EJA –
Ensino Médio

Educação
Profissional

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Estadual

4792

5276

45

166

69

75

358

503

1065

913

43

122

Federal

0

0

99

150

0

0

0

0

0

0

857

817

Privada

1170

1169

0

0

0

0

61

199

250

774

1514

2074

Total

5962

6445

144

316

69

75

419

702

1315

1687

2414

3013

FONTE: MEC/INEP/Censo Escolar

Mesmo com aumento expressivo da matrícula no Ensino Médio nos últimos
anos, Santa Catarina ainda deixa a desejar no atendimento à população de 15 a 17
anos de idade. O Estado não tem conseguido manter uma regularidade de
crescimento no atendimento, apresentando frequente oscilação. Essa oscilação é,
em parte, decorrente da saída dos adolescentes e jovens da escola para trabalhar e
retorno após certo tempo.
Há uma parcela significativa da população de 15 a 17 anos de idade fora da
escola e outra parcela com atraso escolar. Fatores como a reprovação, o abandono,
a falta de atratividade do Ensino Médio e a inserção no mundo do trabalho
contribuem para essa realidade.
Tabela 14 – Taxa de Reprovação no Ensino Médio de Jaraguá do Sul – 2012-2013
Reprovação
1ª série

Reprovação
2ª série

Reprovação
3ª série

Reprovação
4ª série

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

6,7

9,9

10,9

15,8

5,3

6,9

2,3

4,3

2,9

0

5,2

1,3

6,1

0

3,3

3

0

0

0

2

4,1

3,9

6,7

7,8

2,9

1,6

0

1,5

0

0

16

15,1

23,7

23,6

11,5

11,5

2,3

5,8

2,9

2

TOTAL

PRIVADA

2012

ESTADUAL

Ensino Médio

FEDERAL

Total Reprovação

FONTE: MEC/INEP/Censo Escolar

56

PME 2015-2024

Tabela 15 – Taxa de abandono do Ensino Médio de Jaraguá do Sul – 2012-2013
Abandono
2ª série

Abandono
3ª série

Abandono
4ª série

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

8

7

10,3

8,6

8,8

7,1

4

4,1

0

7,7

3,1

10,6

4,5

10,6

0

6,1

0

0

0

0

0

0,2

0

0,3

0

0,5

0

0

0

0

11,1

17,8

14,8

19,5

8,8

13,7

4

4,1

0

7,7

Total

Privada

2012

Estadual

Abandono
1ª série

Federal

Total Abandono
Ensino Médio

FONTE: MEC/INEP/Censo Escolar

Analisando a série histórica dos últimos anos, o Estado e Jaraguá do Sul
apresentam oscilações nas taxas de reprovação e abandono, não conseguindo
diminuí-las de fato. As maiores taxas se concentram na primeira série do Ensino
Médio.
É importante considerar que esse problema não começa, necessariamente,
no Ensino Médio. É preciso analisar tal situação desde a Educação Infantil,
passando pelo Ensino Fundamental, onde se observa reprovação significativa nos
anos finais, até chegar às implicações no Ensino Médio. Portanto, para universalizar
o atendimento escolar à população de 15 a 17 anos de idade e elevar a taxa líquida
de frequência, é necessário um olhar para a Educação Básica como um todo, com
investimentos maciços na formação dos profissionais de educação, na infraestrutura
e nos currículos escolares.
5.2.2 Modalidades da Educação Básica
Quanto às modalidades da Educação Básica, a Resolução CNE/CEB n.
04/2010, em consonância com o que preconiza a LDB e demais atos legais, afirma
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que a cada etapa da Educação Básica pode corresponder uma ou mais modalidade
de ensino.
5.2.2.1 Educação de Jovens e Adultos
A EJA, prevista na Constituição Federal e regulamentada pela LDB como
modalidade da Educação Básica, tem se tornado um importante instrumento para a
universalização dos direitos humanos e a superação das desigualdades entre os
povos. Ainda de acordo com a LDB, em seus artigos 37 e 38, a EJA é destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, no Ensino
Fundamental e Médio na idade própria, determinando aos sistemas de ensino a
garantia de gratuidade do ensino, por meio de cursos e exames supletivos, a partir
de oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características dos
estudantes, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Estabelece também,
como parâmetros, a viabilização, o acesso e a permanência do trabalhador na
escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Propõe a base
nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular. Estabelece a idade mínima de 15 anos para ingresso no Ensino
Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio, e regulamenta da mesma forma a
idade para realização de exames de certificação.
A elevação da alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade é um
indicativo de que esses esforços estão dando resultados satisfatórios. De acordo
com os censos demográficos de 2000 e 2010, a população catarinense alfabetizada
passou de 93,7% para 95,9%, em uma década, seguindo a tendência nacional de
diminuição do analfabetismo. O município de Jaraguá do Sul é considerado pelo
Ministério da Educação como “Município Livre do Analfabetismo”, título concedido
aos municípios que apresentam índice de analfabetismo menor que 4% da
população.
A alfabetização de jovens e adultos para a elevação da escolaridade é
ofertada em Santa Catarina, assim como em Jaraguá do Sul, por meio das redes de
ensino pública e privada.
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Quadro 05 – Matrícula Educação de Jovens e Adultos - 2014
EJA PRESENCIAL
Dependência
Administrativa

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Ensino
Médio

56
0
37
0
29
0
56
29
37
TOTAL
Fonte: MEC / INEP / DEED – Censo Escolar 2014
Estadual
Privada

EJA SEMI PRESENCIAL
Anos
Iniciais

Anos
Finais

Ensino
Médio

43
58
101

477
307
784

820
991
1811

Há uma contínua queda no total de matrículas nessa modalidade de ensino,
no Brasil e em Santa Catarina, o que não acontece em Jaraguá do Sul, em parte
devido à entrada no mercado de trabalho e o recebimento de um grande número de
migrantes.
Além disso, políticas públicas voltadas à certificação do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio contribuíram para esse cenário, como por exemplo, o Exame
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), a partir de
2002, e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir de 2009. Entretanto, é
necessário desenvolver mecanismos capazes de mapear adequadamente quais
outros fatores estão contribuindo para o aumento da matrícula na EJA em Jaraguá
do Sul.
São necessárias ações estratégicas integradas entre União, Estado e
Municípios com o objetivo de garantir o acesso, a permanência e a qualidade da
educação à população de 04 a 17 anos, aumentando as taxas de alfabetização e
escolarização média, não deixando de garantir o acesso, a permanência e a
qualidade da educação à população de 15 anos ou mais de idade, para a promoção
efetiva do desenvolvimento social, econômico e tecnológico voltados à equidade
social.
5.2.2.2 Educação Especial
Os principais dispositivos legais, políticos e filosóficos que norteiam o
Atendimento Educacional Especializado e visam promover a equiparação de
oportunidades, a criação de condições efetivas nas escolas, a valorização da
diversidade na vida escolar, social e econômica, são: a Declaração Mundial de
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Educação para Todos14 (Jomtien, Tailândia-1990), a Declaração de Salamanca
(Espanha-1994) e a Declaração de Guatemala (Honduras-2001). Dessas, destacase que o Brasil é signatário. Em âmbito nacional, há diversos amparos legais:
Constituição Federal (artigos 208 e 227) 15; Lei n. 7853/89 (Art. 8); Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional; Resolução n. 02/2001 – CNE/CEB (Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica).
O Princípio Constitucional do "direito de todos à educação", no que se
relaciona aos portadores de necessidade especial, tem sua perspectiva atendida no
Art. 208, Inciso III da Constituição Federal, que estabelece que o atendimento
educacional a essa população seja especializado e acontecerá, preferencialmente,
na rede regular de ensino. Esse princípio constitucional norteia a legislação
infraconstitucional. A Resolução n. 02/01 especifica que para haver a inclusão
educacional dessa parcela da população, esse direito deverá ser garantido a todos
no acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Tal fato deverá ser
orientado por relações de acolhimento à diversidade humana na aceitação das
diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de
desenvolvimento com qualidade e em todas as dimensões da vida.
Contudo, mesmo que em tese esteja estabelecida a obrigatoriedade de matrícula à
população com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA) 16 e altas
habilidades/ superdotação, no Brasil e no município de Jaraguá do Sul sua inclusão
escolar ainda encontra resistências de cunho:
•

estrutural, atitudinal, expressa em barreiras e limitações arquitetônicas;

•

cultural, traduzida pela concepção de que nem todos têm garantia de acesso
à escola comum, gerada pelos estereótipos e preconceitos que têm levado a
rotulação desses como deficientes e incapazes;

•

político-pedagógica, expressa pela pouca disseminação da política de
Educação Especial, carência de profissionais especializados na área, falta
de material didático específico, ausência de definição curricular e ainda a

14

Plano Estadual de Educação, 2006 – 2016.
15

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
16

Nomenclatura atualizada de acordo com Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM)
V, 2015 em substituição ao termo Transtorno Global do Desenvolvimento.
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efetivação ou ampliação de políticas de formação inicial e continuada para
professores e demais profissionais envolvidos no processo pedagógico.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem
como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com
deficiências, Transtorno do Espectro Autista - TEA e altas habilidades/superdotação
nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas
às necessidades educacionais especiais, garantindo o Atendimento Educacional
Especializado – AEE.
Seguindo os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva e do Art. 208, Inciso III da Constituição Federal, o
Atendimento Educacional Especializado passa a ser oferecido na rede regular de
ensino para atender a sua demanda. O município de Jaraguá do Sul foi
contemplado, na Rede Municipal de Ensino, com 17 (dezessete) Salas de Recursos
Multifuncionais, com o AEE, no período de 2008-2014. Atualmente, estão em
funcionamento 14 (catorze) Salas de Recursos Multifuncionais, como polos de AEE,
e 3 (três) em fase de implantação. EsSas salas atendem exclusivamente a demanda
da Rede Municipal de Ensino. Para implementar o AEE, a Rede Municipal conta com
uma equipe de Assessoria Multidisciplinar do AEE, intérpretes e auxiliares de
turma/estagiários. O trabalho da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino é
respaldado pelo Parecer n. 07/09, garantindo proteção, acolhimento e segurança da
criança/adolescente com diagnóstico de TEA ou Deficiências nas Unidades
Escolares e Centros de Educação Infantil.
Além disso, todas as escolas municipais com Salas de Recursos Multifuncionais
receberam do governo federal a verba do Programa Escola Acessível 17, conforme o
ano de implantação das mesmas. Essa verba se destina à aquisição de bens e
serviços para adequação arquitetônica de prédios escolares, elaboração, produção
e distribuição de recursos educacionais de alta tecnologia assistiva.
Na Rede Municipal de Jaraguá do Sul, estão matriculados 213 alunos da
demanda de Educação Especial no Ensino Fundamental e 50 crianças na Educação
Infantil, distribuídas em 31 escolas de Ensino Fundamental e em 28 Centros de
Educação Infantil.
Dentre esses, 213 alunos frequentam o Atendimento Educacional
17

Documento Orientador Programa Escola Acessível, 2009
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Especializado e os demais não aderiram ao atendimento, por opção da família ou
por receberem atendimento reabilitatório em outra instituição.
A partir de 2006, conforme Resolução Estadual n. 112, que fixa normas para a
transversalidade da Educação Especial, conforme Resolução 02/01 do Conselho
Nacional de Educação, que institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial
na Educação Básica, efetivou-se o direito de todas as crianças/adolescentes em
idade escolar à garantia de matrícula na rede regular de ensino. A efetivação da
matrícula desse público na escola regular, tanto na Rede Pública Municipal e
Estadual quanto na Rede Privada de Ensino, mudou significativamente a
configuração da Educação Especial no município de Jaraguá do Sul, conforme
tabela 11 a seguir. Importante destacar que, apesar dos números em relação ao
atendimento da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino demonstrarem o
significativo avanço que se teve nos últimos anos, a proporção do aumento da
demanda pelo atendimento não está diretamente relacionada ao aumento da oferta.
Tabela 16 – Educação Especial: Evolução no total de matrículas na Educação Básica
em Jaraguá do Sul, por dependência administrativa – 2005-2014
Dependência
Administrativa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variação (%)
2014 / 2005

Municipal

111

165

98

163

174

202

230

257

256

263

136,94

Estadual

9

13

40

29

33

54

57

65

70

90

900,00

Privada

263

242

352

319

71

60

68

44

47

51

-80,61

Total

383

420

490

511

278

316

355

366

373

404

5,48

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Com o aumento da taxa de matrícula para 136,94% na Rede Municipal e
900%, na Rede Estadual, há que se atentar às questões que desses dados
decorrem:

infraestrutura

e

materiais,

formação

de

professores,

gestão

e

financiamento. Sem dúvida, um grande desafio ao município como um todo. Porém,
pode-se dizer que, a partir do ano de 2006, houve um crescimento significativo no
número de matrículas das pessoas com diagnóstico de deficiência, TEA e altas
habilidades/superdotação na rede regular de ensino, ampliando a inclusão social e
mudando paradigmas.
Para atender a demanda de atendimento pedagógico a crianças com dificuldades de
aprendizagem também foram criadas as Salas de Atendimento Pedagógico (SAP).
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Essas salas são equipadas com materiais pedagógicos específicos (jogos
educativos, recursos lúdicos e tecnológicos, etc), localizadas em escolas polos.
Na Rede Privada de Ensino, a Educação Especial é atendida de acordo com
os princípios da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva. As instituições têm autonomia para organizar e implementar o
atendimento, de acordo com a realidade e as necessidades de cada criança e/ou
adolescente. No entanto, pelos dados apresentados na tabela 11, no município de
Jaraguá do Sul houve um significativo decréscimo de 80,61% no atendimento da
Educação Especial, no período de 2005-2014. Importante destacar que, a partir da
efetivação da Política Nacional de Educação Especial, as escolas da rede pública se
estruturaram para a efetivação do direito de todas as crianças e adolescentes em
idade escolar à matrícula na rede regular de ensino. Ressalta-se que às instituições
da Rede Privada cabe dar condições de acesso e permanência às crianças com
deficiência, TEA, altas habilidades/superdotação, atentando aos aspectos de
infraestrutura, materiais, profissionais, gestão.
Na Educação Profissional, por exemplo, o SENAI, através do Programa de Ações
Inclusivas (PSAI) tem o objetivo de promover condições de equidade que respeitem
a diversidade inerente ao ser humano (gênero, raça/etnia, maturidade, deficiência
entre outras características ligadas à vulnerabilidade social) visando a inclusão e a
formação profissional dessas pessoas nos cursos do SENAI, com base nos
princípios do Decreto Executivo 6949/2009 (Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência). A Educação Inclusiva se configura na diversidade, no
reconhecimento das diferenças e na aprendizagem centrada nas potencialidades
dos alunos, buscando perceber e atender às necessidades educativas de cada um.
Para tanto, ocorrem a adequação curricular, práticas pedagógicas coletivas,
dinâmicas flexíveis e estratégias teórico-metodológicas eficientes.
5.2.2.3 Educação Escolar do Campo
A Educação do Campo é uma grande preocupação em nível nacional e
estadual. Diferentes movimentos foram desenvolvidos nos últimos tempos, pois
entende-se que não basta que haja escolas do campo, é preciso estruturá-las,
adequando-as às realidades onde estão inseridas, uma vez que já é sabido que o
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modelo de escola urbana não serve, muitas vezes, para atender às demandas
locais.
A partir das mobilizações nacionais, estaduais e municipais, por meio de
Fóruns, Conferências e Seminários, foram estabelecidas determinações legais e
normativas acerca da Educação do Campo: Parecer CNE/CEB n. 36/2001; a
Resolução CNE/CEB n. 1/2002, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo; o Parecer CNE/CEB n. 3/2008; a
Resolução CNE/CEB n. 2/2008, que estabelece diretrizes complementares, normas
e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da
Educação Básica do Campo; Decreto n. 7.352/2010, que dispõe sobre a política de
Educação do Campo.
Estudos chamam atenção para o êxodo rural, a masculinização e o
envelhecimento no campo. Segundo Abramovay (apud SANTA CATARINA, 2015, p.
61), “o êxodo rural nas regiões de predomínio da agricultura familiar atinge hoje as
populações jovens com muito mais ênfase que em momentos anteriores.”
No município de Jaraguá do Sul, em função do desenvolvimento da cidade e
das atividades industriais, atualmente pode-se dizer que houve uma modificação nas
atividades econômicas, sociais e culturais das comunidades rurais. As escolas
classificadas como escolas do campo representam um número muito pequeno no
município e atendem a Educação Básica, conforme quadro 06.
Quadro 06 – Número de Escolas do Campo por dependência administrativa em Jaraguá do Sul
DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

Rede municipal
/

Ed. Infantil

Ens. Fund.

Rede estadual
Ens. Fund.

Ens. Médio

ESCOLAS

Escolas do Campo

0

2

1

0

Rede privada
Ed.

Ens.

Ens.

Infantil

Fund.

Médio

-

-

-

Fonte: SEMED, 2015

Uma política pública adequada à Educação do Campo necessita da adoção
de ações conjuntas de colaboração e cooperação entre as três esferas do Poder
Público – União, Estados (mais o Distrito Federal) e Municípios, com a finalidade de
se expandir a oferta de Educação Básica que viabilize a permanência das
populações rurais no campo (BRASIL, 2013c, p. 268). Por isso, e diante do cenário
atual, justifica-se o estabelecimento de estratégias, em todas as metas deste Plano,
que contemplam a Educação do Campo.
64

PME 2015-2024

5.2.3 Educação em Tempo Integral
5.2.3.1 Educação em tempo integral no sistema municipal de ensino de Jaraguá do
Sul
A Educação Integral no Ensino Fundamental foi implementada na Rede
Municipal de Ensino em Jaraguá do Sul, no ano de 2007, na EMEF Ribeirão Molha.
No ano de 2011, ampliou-se para mais uma escola, através do “Programa Mais
Educação”, do MEC.
Em 2013, percebeu-se a necessidade de ressignificar, ampliar e reorganizar a
Educação Integral através de ações efetivas, tanto em relação ao tempo de
permanência na escola, quanto à qualidade do ensino. Entende-se que, além de
estender o horário, é necessário reorganizar espaços e criar uma proposta de ensino
articulada aos componentes curriculares e áreas do conhecimento, bem como às
vivências e práticas socioculturais (BRASIL, 2013b), proporcionando aumento nas
oportunidades educativas, visando desenvolver no estudante as faculdades
cognitiva, afetiva, corporal, social e cultural.
A interação com a comunidade, a visão da escola como espaço comunitário e
a comunidade como grande espaço educador, torna-se algo importante no sentido
de envolver a todos nesse processo educacional, pautado no respeito à diversidade,
demanda e peculiaridade de cada comunidade escolar.
Nesse entendimento, a SEMED criou a Comissão de Educação Integral de
Jaraguá do Sul (Decreto 1438/13), visando ampliar a oferta de escolas de Educação
Integral para proporcionar aos alunos, maior tempo de estudo, atividades
complementares articuladas com componentes curriculares, com implantação
gradual e contínua, atingindo o mínimo de 50% das escolas até 2016.
Tal ampliação está respaldada na LDB, em seu Art. 34, que estabelece que:
“A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola.” O segundo parágrafo desse artigo ainda define que: “O
Ensino Fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério
dos sistemas de ensino”. Ainda, o PNE, Lei n. 10.172/2001, no item 21 dos objetivos
e metas do Ensino Fundamental, prevê a ampliação progressiva da jornada escolar,
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visando expandir a escola de tempo integral, abrangendo um período de, pelo
menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número
suficiente. Finalmente, o FUNDEB, Lei n. 11.494/2007, em seu Art. 10, prevê a
distribuição proporcional de recursos dos Fundos, levando em conta a modalidade
Ensino Fundamental em Tempo Integral.
A definição dos objetivos, organização e implantação da Educação Integral
em Jaraguá do Sul são supervisionadas pela Comissão de Educação Integral de
Jaraguá do Sul.
Conforme Censo Escolar de 2014, das 31 escolas, uma escola atende com
Educação Integral e 3 escolas com turmas do Programa Mais Educação, atendendo
no total 529 alunos do Ensino Fundamental, ou seja, 4,3% dos alunos matriculados.
Na Educação Infantil, nos 28 Centros Municipais de Educação Infantil, o
atendimento em período integral atinge 55%, ou seja, 3.596 dos alunos
matriculados, na sua maioria alunos de 0 a 3 anos de idade, conforme quadro 07.
Quadro 07– Número de alunos atendidos em período integral
Educação Infantil
Creche

Ensino Fundamental

Pré-escola

Parcial

Integral

Parcial

12

3.406

2.985

Anos Iniciais

Integral

Parcial

190
6.608
Fonte: SEMED, 2015

Anos Finais

Integral

Parcial

Integral

427

5.237

102

5.2.3.2 Educação em tempo integral no sistema privado de ensino de Jaraguá do Sul
No município de Jaraguá do Sul cresce a demanda pelo atendimento
institucional da criança e do adolescente em tempo integral. As discussões que
acontecem

sobre

o

estabelecimento

da

Educação

Integral

estão

em

desenvolvimento no município e pode-se dizer que, atualmente, faz-se o
atendimento em tempo integral como um serviço complementar às famílias, que
acontece em tempo complementar às atividades curriculares regulares das escolas
(Ensino Fundamental).
Historicamente, na Educação Infantil, a partir da demanda eminente ao
atendimento da criança pequena, já está reconhecida pelas DCNEI a jornada parcial
ou integral, período superior a 7 horas diárias, da criança na instituição. Isso
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pressupõe que a organização curricular para essa etapa da escolaridade já prevê
tempo, espaço e pessoas/relações para a educação da criança pequena, tendo
como base o princípio da Educação Integral. No entanto, para o Ensino
Fundamental e Ensino Médio, esses são aspectos em construção no município.
Na Rede Privada, esses também são pontos de discussão, estudos,
implementação e avaliação permanentes. Atualmente, a Rede Privada também é
responsável pelo atendimento em tempo integral da Educação Infantil aos anos
finais do Ensino Fundamental, porém de modo ínfimo. Percebe-se um aumento
crescente da demanda nos últimos anos pelo atendimento em turno integral e, nesse
contexto, cresceu também a procura pelas escolas da Rede Privada. Na Educação
Infantil, seguem-se os princípios de orientação propostos pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. No entanto, por não haver
legislação específica para esse tipo de serviço para o Ensino Fundamental e Ensino
Médio, cada Unidade Escolar da Rede Privada constrói suas proposições de
trabalho pedagógico. A legislação pertinente a esse tipo de atendimento é um dos
principais desafios para o município de Jaraguá do Sul, no sentido de apoiar a
ampliação do atendimento de modo regularizado e em parceria com os outros
segmentos normativos.

5.2.4 Profissionais da Educação Básica
De acordo com o PEE 2015, entre os princípios norteadores da Educação
Básica, assegurados no Artigo 206, da Constituição Federal de 1988, estão a
valorização dos profissionais da educação e a garantia do padrão de qualidade.
Esses princípios são traduzidos pela LDB em dispositivos que sinalizam para a
progressiva elevação dos níveis de formação inicial e continuada desses
profissionais (LDB, Título VI), assim como para a necessidade de definição de
padrões mínimos de qualidade no ensino (Lei n. 9394/96, Art. 4, Inciso IX). A partir
desses princípios, pode-se afirmar que um município que valoriza a educação é
aquele que “traduz a noção de que valorizar o profissional da educação é valorizar a
escola, com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética, ambiental”
(BRASIL, 2013a, p. 57).
Importante destacar que, nos últimos anos, há um grande esforço nacional na
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(re)elaboração e aplicação de leis, diretrizes e políticas públicas voltadas à formação
inicial e continuada, à carreira, à remuneração e às condições de trabalho dos
profissionais de educação, com objetivo de atender suas necessidades e,
consequentemente, melhorar a qualidade de ensino. Um exemplo disso foi o
disposto na Resolução CNE/CEB n. 5/2010, que fixa as Diretrizes Nacionais para os
Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública,
aplicadas aos profissionais descritos no Inciso III, do Art. 61, da LDB. Um esforço
nacional de grande impacto, cujo objetivo é de propiciar maior isonomia profissional
no país, foi a aprovação da lei que institui o Piso Salarial Profissional Nacional para
os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, Lei n. 11.738/2008.
Nesse sentido, o município de Jaraguá do Sul, ao longo da sua história da
educação, demonstra preocupação com o profissional dessa área na Rede Pública
Municipal. Na Rede Estadual de Ensino, desde 2011 Santa Catarina cumpre o piso
nacional (Lei Complementar n. 539/2011). Porém, como por responsabilidade direta
do município está o cuidado e atenção com o profissional da Rede Municipal, cabe
destacar que a questão da valorização dos trabalhadores da educação deve receber
constante atenção.
O

profissional

deve

ser,

acima

de

tudo,

comprometido

com

o

desenvolvimento do ser humano e por isso, toda qualificação deverá ser
oportunizada. A melhoria da qualidade do ensino é indispensável para assegurar à
população o acesso pleno à cidadania e à inserção em todas áreas da intervenção
humana. Esse compromisso, entretanto, não pode ser cumprido sem a valorização
do magistério, pois os docentes exercem papel decisivo no processo educacional.
Para garantir e oferecer uma educação de qualidade é indispensável adotar uma
gestão voltada à formação continuada e à valorização dos profissionais da
educação.
A valorização dos profissionais da educação implica na busca de uma sólida
formação teórica, com a necessária articulação teórico-prática, privilegiando-se a
gestão democrática, a formação cultural, o compromisso ético e político da docência
e dos demais profissionais da educação, a reflexão crítica sobre a formação para o
magistério, a busca da qualidade da profissionalização e valorização dos
profissionais da educação.
A situação atual da Rede Municipal de Ensino em relação à contratação dos
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profissionais da educação pode ser visualizada nos quadros 07 e 08.
Quadro 08 – Profissionais da Educação Infantil: situação funcional

PROFISSIONAIS
Professor/a
Atendente de Berçário
Recreadora
Auxiliar de Sala
TOTAL

Efetivo
221
63
19
173
476

SITUAÇÃO FUNCIONAL
ACT

TOTAL

73
37
110
Fonte: SEMED, 2015

294
63
19
210
586

Quadro 09 – Professores Ensino Fundamental: situação funcional
SITUAÇÃO FUNCIONAL
Efetivo

ACT

TOTAL

145

75

220

Língua Portuguesa

18

33

51

Matemática

31

21

52

Geografia

19

21

40

Historia

31

8

39

Educação Física

50

44

94

Inglês

35

19

54

Ensino Religioso

27

13

40

Ciências

20

19

39

Artes

28

12

40

TOTAL

404

265

669

PROFISSIONAIS
Anos Iniciais

Fonte: SEMED, 2015

Assegurar a promoção efetiva da valorização dos profissionais da educação pública
não se resume à formação inicial e continuada. É fundamental conquistar,
reestruturar e/ou efetivar ações no município de Jaraguá do Sul em relação a:
estatuto e plano de carreira, período reservado a estudos, planejamento e avaliação
incluídos na carga de trabalho e condições adequadas de trabalho.
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5.2.5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Criado em 200718, o IDEB é um indicador sintético composto por dois
indicadores de extrema importância para a qualidade da educação: as taxas de
aprovação escolar, obtidas do Censo Escolar, e as médias de desempenho nas
avaliações do SAEB19 (ANEB e ANRESC/ Prova Brasil, aplicadas de dois em dois
anos). É um instrumento utilizado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), como “termômetro da qualidade da Educação Básica em todos os estados,
municípios e escolas do Brasil” (BRASIL,2008, p. 4).
O diferencial do IDEB está na combinação de informações do rendimento escolar
(representado pelas taxas de aprovação) e o desempenho em exame padronizado
(ANEB/ANRESC), o que nem sempre é considerado em análise sobre qualidade
educacional, embora sejam complementares. Por isso, antes de iniciar qualquer
estudo referente ao IDEB é preciso ter em mente que:
Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes,
fazendo com que grande parte deles abandone a escola antes de completar
a Educação Básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluem
essa etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos exames
padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os estudantes
concluem o Ensino Médio no período correto não é de interesse caso os
estudantes aprendam muito pouco na escola. Em suma, um sistema de
ensino ideal seria aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem
acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não
abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem.
(FERNANDES, 2007, p. 5)

Desde o primeiro ano de observação do IDEB, a educação jaraguaense tem
apresentado resultados de destaque no cenário nacional. Em 2011, no cômputo
global (redes pública e privada) em relação aos outros estados, Santa Catarina
obteve o segundo maior resultado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o maior
resultado nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, superando os
18

Mesmo sendo criado em 2007, o IDEB possui resultados desde 2005 por causa da
reformulação do SAEB, permitindo a primeira avaliação universal da Educação Básica Pública (Prova
Brasil).
19

Em 2005, por intermédio da Portaria Ministerial n. 931/2005, o SAEB é reestruturado,
passando a contar com dois processos avaliativos: a Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB
e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC, conhecida como PROVA BRASIL. Em
2013, o SAEB também incorporou a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, através da Portaria
Ministerial n. 482/2013.
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índices nacionais e da Região Sul. Jaraguá do Sul, em 2013, obteve nos anos
iniciais o índice de 6,2 e nos anos finais 5,1, conforme quadro 10.
Quadro 10 – Índice IDEB

Fonte: MEC/INEP, 2015

Além disso, Jaraguá do Sul tem conseguido alcançar ou superar as metas
projetadas pelo INEP. Apenas em 2013, nos anos finais, Jaraguá do Sul não atingiu
a meta projetada, mas para os anos iniciais superamos a meta, conforme quadro 11.
Quadro 11 – Índice IDEB – Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
IDEB Observado
Metas
Total
Estadual
Municipal

Total
Estadual
Municipal

2005

2007

2009

5,0
4,9
5,0

5,1
5,1
5,1

5,4
5,5
5,6

2005

2007

2009

4,7
4,7
4,7

4,7
4,6
4,7

5,1
4,8
5,2

2011

2013

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

6,5
6,4
6,5

6,7
6,6
6,7

6,9
6,9
6,9

2015

2017

2019

2021

5,9
5,9
5,8

6,1
6,1
6,1

6,3
6,3
6,3

6,5
6,56
6,5

6,1
6,2
4,4
5,4
5,7
6,0
6,2
6,1
6,2
5,0
5,3
5,7
5,9
6,2
6,1
6,2
5,1
5,4
5,8
6,0
6,3
Anos Finais do Ensino Fundamental
IDEB Observado
Metas
2011

2013

2007

2009

2011

2013

5,3
5,1
4,7
4,9
5,1
5,5
5,0
4,6
4,8
4,9
5,2
5,6
5,4
5,4
4,7
4,9
5,1
5,5
Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Entretanto, o IDEB não é um indicador que se resume a uma escala de 0 a
10. Seja no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, a trajetória crescente do IDEB
de Jaraguá do Sul é consequência da melhora no desempenho médio dos
estudantes na Prova Brasil/SAEB e no aumento das taxas de aprovação.
Em 2013, Jaraguá do Sul apresentou média de desempenho na Prova
Brasil/SAEB, em Língua Portuguesa e Matemática, maior que a do País, da Região
Sul e do Estado de Santa Catarina, conforme observa-se no quadro 12.
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Quadro 12 - Prova Brasil/SAEB 2013

Local
Brasil
Sul
SC
Jaraguá

Anos Iniciais
Língua
Matemática Portuguesa
211,2
195,9
227,4
209,3
230,1
212,9
233,8
217,88

Anos Finais
Língua
Matemática
Portuguesa
249,6
243,9
256,8
249,7
255,5
248
265,1
258,98

Ensino Médio
Língua
Matemática
Portuguesa
269,3
263,2
281,6
270
286,6
272,9
-

do Sul
Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Na distribuição percentual dos estudantes na escala SAEB, conforme tabelas
15 e 16, em Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental, é possível observar que
Jaraguá do Sul apresentou uma parcela considerável de estudantes abaixo da
média de desempenho: 35,5 % nos anos iniciais e 93,01% nos anos finais do Ensino
Fundamental. Isso significa que ainda há uma desigualdade significativa na
aprendizagem das crianças e jovens.
Tabela 17 – Língua Portuguesa: distribuição percentual dos estudantes dos Anos Iniciais na escala
SAEB/2013
Níveis
Até nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9

Intervalo de pontos
De 125 a 149
De 150 a 174
De 175 a 199
De 200 a 224
De 225 a 249
De 250 a 274
De 275 a 299
De 300 a 324
De 325 a 349
Média de Jaraguá do Sul: 217,88

Distribuição percentual
7,36
10,78
17,36
20,74
19,43
12,24
7,69
3,73
0,69

Fonte: SEMED, 2015

Tabela 18 – Língua Portuguesa: distribuição percentual dos estudantes dos Anos Finais
na escala SAEB/2013
Intervalo de pontos

Distribuição percentual

Nível 0

Níveis

Abaixo de 125

11,41

Nível 1

De 125 a 149

11,49

Nível 2

De 150 a 174

17,89

Nível 3

De 175 a 199

19,87

Nível 4

De 200 a 224

20,27

Nível 5

De 225 a 249

12,08

Nível 6

De 250 a 274

5,78

Nível 7

De 275 a 299

1,22

De 300 a 324

0

Nível 8

Média de Jaraguá do Sul: 258,98

Fonte: SEMED, 2015
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Na média de desempenho em Matemática (tabelas 17 e 18), a desigualdade
de aprendizagem se repete, com um percentual significativo de estudantes abaixo
da média estadual: 40,89% nos anos iniciais e de 91,42% nos anos finais do Ensino
Fundamental.
Tabela 19 – Matemática: distribuição percentual dos estudantes dos Anos Iniciais na escala
SAEB/2013
Níveis
Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9

Intervalo de pontos
Abaixo de 125
De 125 a 149
De 150 a 174
De 175 a 199
De 200 a 224
De 225 a 249
De 250 a 274
De 275 a 299
De 300 a 324
De 325 a 349
Média de Jaraguá do Sul: 233,8

Distribuição percentual
1,54
2,1
7,56
11,32
18,57
21,54
18,03
11,76
5,04
2,4

Fonte: SEMED, 2015
Tabela 20 – Matemática: distribuição percentual dos estudantes dos Anos Finais na escala
SAEB/2013
Níveis
Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9

Intervalo de pontos
Abaixo de 125
De 125 a 149
De 150 a 174
De 175 a 199
De 200 a 224
De 225 a 249
De 250 a 274
De 275 a 299
De 300 a 324
De 325 a 349
Média de Jaraguá do Sul: 265,1

Distribuição percentual
8,43
10,67
16,41
22,01
20,47
13,43
5,87
2,34
0,32
0,05

Fonte: SEMED, 2015

Diante disso, para continuar avançando no IDEB e atingir resultados
equivalentes aos dos países desenvolvidos, Jaraguá do Sul precisa diminuir as
desigualdades de aprendizagem em todas as etapas do Ensino Fundamental, por
meio de estratégias que levem em consideração as condições socioeconômicas,
culturais e educacionais desses estudantes, a fim de elevá-los a patamares mais
adequados de aprendizagem.
Contudo, analisando a série histórica da média de desempenho na Prova
Brasil/SAEB, constata-se que o município tem empregado esforços para a
superação dessas desigualdades, uma vez que, em sua maioria, os resultados se
apresentam de forma crescente, em todas as etapas de ensino consideradas.
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Gráfico 10 e Gráfico 11
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Fonte: MEC/INEP, 2015
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Nos anos iniciais, em Matemática e Língua Portuguesa, as médias de
desempenho de Jaraguá do Sul têm apresentado crescimento em todo período
observado, superando as médias do País e do Estado.
Quadro 13 – Médias de Prova Brasil/ SAEB

Local

2005

Brasil
SC
Jaraguá
do Sul

172,31
179,34
191,2

Língua Portuguesa
2007
2009
2011

2013

2005

2007

175,77
184,76
188,14

195,9
212,9
217,88

182,38
189,97
197,39

193,48
203,71
204,282

184,29
190,87
199,16

190,58
204,9
212,1

Matemática
2009
2011
204,3
212,31
218,38

209,63
226
232,18

2013
211,2
230,1
233,8

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Nos anos finais do Ensino Fundamental, em 2007 houve uma queda
significativa na média de desempenho em Língua Portuguesa e Matemática
(gráficos 12 e 13). Ainda assim, Jaraguá do Sul se manteve acima dos resultados
conseguidos pelo País e Estado.
Gráfico 12
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Gráfico 13

275

Média

Nota m édia da Prova Brasil/SAEB –
Anos finais de Ens ino Fundam ental – 2005 a 2013
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Fonte: MEC/INEP, 2015

No quadro 14, constata-se queda decorrente do baixo desempenho. Diante
disso, cabe um questionamento: o que ocorreu para que ambas as disciplinas
tivessem desempenho inferior se Jaraguá do Sul se manteve pontos acima dos
resultados conseguidos nas médias estadual e nacional? Porém, houve diminuição
nos anos finais em 2013.
Quadro 14 – Nota Média da Prova Brasil (2005-2013)
Local
2005
Brasil
249,6SC
Jaraguá
do Sul

231,82
246,1
240,4

Língua Portuguesa
2007
2009
2011
234,64
239,39
241,8

244,01
251,25
260,03

245,2
252,2
258,47

2013

2005

2007

243,9
248
259,13

239,52
252,47
265,9

247,39
256,59
258,95

Matemática
2009
2011
248,74
260,37
265,79

252,77
264,33
269,55

2013
249,6
255,5
265,11

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Sabe-se que quanto maiores as taxas de aprovação, menores serão as taxas
de reprovação, abandono e distorção idade/série. No entanto, o aumento das taxas
de aprovação não é garantia de qualidade de ensino e de aprendizagem, assim
como bons desempenhos médios na Prova Brasil/SAEB não o são. Exemplo disso é
que existe um percentual significativo de estudantes que não conseguiu atingir a
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média de desempenho de Jaraguá do Sul no Ensino Fundamental, conforme visto
anteriormente.
Portanto, mesmo seguindo uma regularidade de bons resultados frente ao
cenário nacional, Jaraguá do Sul ainda precisa percorrer um longo percurso para
atingir patamares ideais de qualidade de ensino e de aprendizagem. Para isso, é
fundamental equalizar problemas de currículo, valorização dos profissionais da
educação, infraestrutura escolar e disparidades entre público e privado, respeitando
as diversidades e as características regionais.

5.2.6 Educação Superior
O direito à Educação Superior de qualidade está estabelecido na Constituição
Federal de 1988, na LDB e nos reordenamentos do PNE. Ressalta-se que a
Constituição Federal de 1988 exige compromisso de todos os entes federativos com
cada uma das metas nacionais da educação.
A Educação Superior, de acordo com o Art. 44 da LDB, abrange cursos e
programas de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo), de pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado), de extensão e cursos sequenciais, podendo
ser oferecida pelas redes de ensino públicas e privada, nas modalidades presenciais
e a distância.
A Meta da Educação Superior para o decênio é “Elevar a taxa bruta de
matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público”. (BRASIL, 2014)
A responsabilidade do cumprimento das metas da Educação Superior é
prioritariamente das esferas federal e estadual; contudo, também envolve o
comprometimento dos municípios, “[...] porque é no território municipal que os
cursos serão oferecidos e onde os profissionais formados atuarão.” (BRASIL, 2014).
Além disso, evidencia-se a vinculação da política de Educação Superior com as
alternativas de desenvolvimento local e regional.
Em Jaraguá do Sul, a Fundação Educacional Regional Jaraguaense (FERJ)
foi instituída pela Lei Municipal n. 439/73, em 31 de agosto de 1973, pelo Prefeito
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Eugênio Strebe.
O primeiro curso oferecido pela FERJ foi o de Estudos Sociais, no ano de
1976, visando à formação de professores. Os cursos criados posteriormente
expandiram a atuação da Instituição, a fim de atender às demandas da região,
articuladas com o desenvolvimento econômico local.
Em 1985, foi criado o Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul (CEJAS),
através do Parecer n. 297/85, de 09/07/85, do CEE/SC.
No ano de 2000, houve a transformação do CEJAS em Centro Universitário
de Jaraguá do Sul (UNERJ).
Dados abertos para consulta pública, referentes ao Censo da Educação
Superior de 2013, informam que o município de Jaraguá do Sul tem 06 (seis)
instituições de educação superior:
•
•
•
•
•
•

Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul
Faculdade de Tecnologia SENAC Jaraguá do Sul
Faculdade Anhanguera Jaraguá do Sul
Faculdade Jangada
Faculdade de Tecnologia SENAI Jaraguá do Sul
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Essas instituições ofertam cursos com graus acadêmicos em licenciatura,

bacharelado e tecnológico, nas áreas de:
•
•
•
•
•
•
•

Educação
Ciências Sociais, Negócios e Direito.
Engenharia, Produção e Construção
Ciências, Matemática e Computação
Humanidades e Artes
Serviços
Saúde e bem-estar social
Os dados do Censo da Educação Superior de 2013 apresentam a cidade de

Jaraguá do Sul com 3.295 vagas anuais, das quais 16% são no turno matutino, 1%
no turno vespertino e 83% no turno noturno. Desse total de vagas disponíveis,
98,6% foram ocupadas.
Em 2013, havia 4.422 acadêmicos matriculados nos diferentes cursos de
graduação. Nesse mesmo ano ingressaram 1.583 acadêmicos e concluíram seus
cursos 770 acadêmicos.
Das 4.422 matrículas nos cursos de graduação, 69% são de cobertura da
Rede Privada, sem fins lucrativos; 25% da Rede Privada, com fins lucrativos e 6%
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da Rede Pública. Nesse sentido, a oferta de matrículas na Educação Superior na
Rede Pública em Jaraguá Sul é incipiente.
Devemos considerar também que há um significativo número de jovens do
município que se desloca para estudar em outras instituições de Educação Superior
da região.
Além da educação presencial também são ofertados cursos de graduação a
distância, com polos de apoio presencial, das seguintes instituições:
•
•
•
•

Universidade Anhanguera - UNIDERP
Centro Universitário Cesumar - UNICESUMAR
Centro Universitário Internacional - UNINTER
Universidade Paulista – UNIP
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria da Educação,

incentiva o ingresso na educação superior por meio do “Programa auxílio financeiro
universitário para alunos de baixa renda familiar”.

5.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

A gestão democrática do ensino público é um princípio constitucional, de
acordo com Art. 206, Inciso VI e, quando praticada, proporciona a garantia de
princípios como a transparência e impessoalidade, autonomia e participação,
liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. Priorizar esses
princípios na construção de um Plano Municipal é pensar nas diversas
possibilidades de exercício da gestão democrática já existentes no município e
aquelas que ainda poderão ser construídas.
Do ponto de vista histórico, a gestão democrática é um movimento recente na
história da Educação no Brasil, pois, a partir de 1988, com a promulgação da
Constituição Brasileira, é que aconteceram de modo mais efetivo, diversos
movimentos sociais em luta pela possibilidade de participação nos rumos da
educação. As políticas educacionais passaram a enfatizar, como princípios, a defesa
do ensino público gratuito e de qualidade social; a democratização do acesso à
educação; a permanência e a continuidade em todas as etapas e modalidades
educacionais, consolidando a universalização do ensino e tendo a participação
popular como eixo sistematizador e articulador na construção dos projetos
pedagógicos das instituições educativas.
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Nessa perspectiva, a tomada de decisão não pode mais ser considerada
como atividade centralizada, prática tão arraigada em nossa cultura, especialmente
no campo educacional. É preciso que se fortaleçam os diversos segmentos da
comunidade escolar, garantindo autonomia aos gestores, à comunidade escolar, aos
trabalhadores da educação e afins, compartilhando as decisões de forma
democrática, por meio da participação popular. Faz-se necessário ainda que se
compreenda que o mecanismo legitimador de decisões deve ser construído de modo
que a participação efetiva seja fato, e não mero dispositivo de confirmação de
decisões tomadas por um único órgão, em uma única instância.
Para tanto, na perspectiva democrática, é imprescindível construir uma
dinâmica que favoreça o processo de interlocução e o diálogo entre os setores da
sociedade, buscando construir consensos e sínteses entre os diversos interesses e
visões que favoreçam as decisões coletivas.
Dessa forma, cumpre-se também o que prevê o Art. 14, da LDB, que
recomenda a instituição de conselhos escolares e a construção democrática e
coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Sob essa lógica, é possível a criação
de novos espaços de intervenção que possibilitem a efetiva participação coletiva,
buscando respostas novas a problemas sociais e educacionais, com o objetivo de
superar desigualdades sociais. Daí a relevância das conferências de educação,
conselhos nacional, estadual, municipal.
Importante destacar que o município de Jaraguá do Sul, considerando o
princípio da gestão democrática da educação, para assegurar e materializar uma
gestão educacional democrática, conta com conselhos, fóruns, projeto político
pedagógico, entre outros, nas diversas instâncias educacionais. Em relação aos
conselhos, na Educação Básica conta com: Conselho Nacional de Educação (CNE);
Conselho Estadual de Educação (CEE); Conselho Municipal de Educação
(COMED); Conselhos Escolares (CEs); Conselho Municipal do FUNDEB; Conselho
Municipal da Alimentação Escolar (COMAE). Esses conselhos são participativos e
representativos dos segmentos sociais, tendo caráter: normativo, consultivo,
deliberativo e avaliativo. Outros mecanismos são os Fóruns de Educação Nacional,
Estadual e Municipais, constituídos com a participação da sociedade civil. Com a
intenção de qualificar a gestão democrática no contexto educacional da Educação
Básica, há a possibilidade de fortalecimento e de participação de todos os
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segmentos de instâncias colegiadas, como: Conselho Escolares, as APPs Associação de Pais e Professores e os Grêmios Estudantis. Através desses órgãos
são possíveis ações para encaminhamentos do projeto político-pedagógico de cada
unidade escolar. Através do PPP, a instituição escolar constrói maior autonomia e
cidadania para seus membros. Na Educação Superior essa representatividade
realiza-se por meio de conselho universitário e nos diretórios acadêmicos.
Outro aspecto importante da gestão democrática está relacionado ao
provimento do cargo de diretor/a. Na Rede Municipal de Ensino, segue-se a Lei
Complementar n. 2/93. Para a Rede Estadual, segundo os dados do PEE 2015, não
há um levantamento preciso sobre as formas de investidura dessa função na rede.
No entanto, os questionários da Prova Brasil/SAEB de 2011, respondidos pelas
escolas públicas, indicam que apenas 3,2% realizam eleições para escolha de
diretor no Estado.
A aprovação do Decreto n. 1.794/2013, que dispõe sobre a gestão escolar da
Educação Básica e Profissional na Rede Pública Estadual, representa um avanço
significativo, pois é um instrumento legal possibilitador de mudança de paradigma de
gestão nas escolas da Rede Estadual, valorizando a participação da comunidade
escolar nos processos de planejamento e decisão, no aperfeiçoamento da gestão
democrática e na transparência das ações pedagógica e administrativa. Para isso, o
Plano de Gestão Escolar é um documento fundamental no sentido de planejar a
priori a gestão, de submetê-la à apreciação da comunidade, em processo
democrático de escolha de direção da escola.
Com o objetivo de retomar a origem e histórico da gestão democrática da
educação no município de Jaraguá do Sul, apresenta-se abaixo a constituição dos
principais órgãos de representatividade de todas as instâncias.

5.3.1 Conselho Municipal de Educação – COMED/JS
No primeiro semestre de 1993, o principal objetivo da Divisão de Ensino da
Secretaria Municipal de Educação foi viabilizar a criação do Conselho Municipal de
Educação. Com a elaboração do Plano Municipal de Educação e a criação do
Conselho buscavam consolidar o Sistema Municipal de Ensino.
O Plano Municipal de Ensino foi elaborado a partir de um referencial técnico
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proposto pela FERJ, atual Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.
O projeto do Conselho Municipal de Educação, por sua vez, desenvolvia
atividades de elaboração de anteprojeto de criação e de regimento interno, além de
propor sua constituição com representantes de várias entidades do município, tais
como: Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Regional de Educação do
Estado; professores das Redes Municipal, Estadual e Particular; APPs das três
redes; FERJ; SENAI; ACIJS; Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) e
Câmara de Vereadores.
Pela Lei Municipal n. 1743, de 21/10/1993, publicada em 29/10/1993, foi
criado o Conselho Municipal de Educação com o intuito de:
•

zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à educação e ao ensino;

•

propor diretrizes educacionais;

•

assessorar o governo municipal na formulação de políticas e planos
educacionais;

•

propor escala de prioridades na elaboração da proposta orçamentária da
SEMED;

•

emitir pareceres sobre questões de natureza educacional no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino, com base nas competências delegadas pelo
CEE/SC.
No dia 8 de novembro de 1993, no Salão Nobre do Colégio São Luís, foi

instalado oficialmente o COMED/Jaraguá do Sul, com a posse dos 18 conselheiros
titulares e 4 suplentes, representantes das seguintes entidades: SEMED, SECEL,
Órgão Estadual de Educação, professores da Rede Estadual de Ensino,
professores da Rede Municipal, então Centro Universitário de Jaraguá do Sul UNERJ, escolas particulares, Câmara de Vereadores, ACIJS, SENAI, Sindicato dos
Professores, APP da Rede Municipal, APP da Rede Estadual, Conselho das Igrejas
para Educação Religiosa.
A primeira reunião ordinária ocorreu no dia 22 de novembro de 1993, na sede
da ACIJS, sendo que naquela reunião foram criadas as comissões de Legislação e
Normas, Planejamento, Ensino Fundamental e Médio e Educação Infantil.
O Regimento Interno foi aprovado e homologado pelo decreto n.º 2834 de
6/12/1993.
O CEE delegou competências ao COMED/Jaraguá do Sul em 06/05/1995,
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através da Resolução 10/95. Poderia assim, autorizar o funcionamento de
instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Supletivo (1ª a 8ª série),
alterações curriculares, de níveis, e modalidades de ensino e tipos de escolas, no
âmbito da Rede Municipal. A solenidade de oficialização da delegação de
competências ocorreu dia 10 de agosto de 1995, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul.
Com o advento da LDB, passou a ter competências também sobre as
instituições de Educação Infantil de todas as redes.
Com o passar do tempo, as experiências e novas ideias levaram o Conselho
a modificar novamente sua representatividade. Pela Lei n. 2603/99 foram inclusas as
entidades do Sistema FIESC (1 representante), Sistema FECOMERCIO (1
representante) e Profissionais: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
(1 representante com mandato alternado).
O COMED está vinculado, atualmente, à SEMED, com secretaria-executiva e
sala de reuniões de comissões: Legislação e Normas, Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Planejamento. Suas reuniões são mensais.
Em 21 de julho de 1999 foi instituído o Sistema Municipal de Ensino através
da Lei n. 2561, sendo que as instituições educacionais que fazem parte desse
sistema são as unidades escolares das Redes Municipal e Particular de Ensino.

5.3.2 Conselho Municipal de Alimentação Escolar/COMAE
O COMAE é órgão colegiado autônomo, de caráter fiscalizador, permanente,
deliberativo e de assessoramento ao Governo Municipal na execução do Plano
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) junto aos centros de Educação Infantil e
escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes do PNAE e
a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar estão entre as
competências do Conselho.
O COMAE é composto por 7 (sete) membros titulares e 7 (sete) membros
suplentes, representando a sociedade civil, os pais de alunos, os trabalhadores da
educação e o poder executivo.
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5.3.3 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é um
colegiado cuja função principal, segundo o Art. 24, da Lei n. 11.494/2007, é proceder
ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de cada esfera municipal, estadual ou
federal.
O Conselho não é uma unidade administrativa do governo, assim, sua ação
deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da
administração pública local. É importante destacar que o trabalho do Conselho do
FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização
da gestão pública.
Entretanto, o Conselho do FUNDEB é uma nova instância de controle e de
representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido com o controle
interno, executado pelo próprio Poder Executivo, nem com o controle externo,
executado pelo Tribunal de Contas na qualidade de órgão auxiliar do Poder
Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle a ser exercido pelo Conselho do FUNDEB é o controle direto da
sociedade, por meio do qual se abre a possibilidade de apontar, às demais
instâncias, falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as
autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as
providências que cada caso venha a exigir.
Além da atribuição principal do Conselho, prevista no caput do Art. 24 da Lei
n. 11.494/2007, o parágrafo 9º e o 13º do mesmo artigo e o Parágrafo Único do Art.
27 acrescentam outras funções ao Conselho. Assim, o conjunto de atribuições do
colegiado compreende:
•

acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos
do FUNDEB;

•

elaborar a proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas
esferas governamentais de atuação.
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5.3.4 APP (Associação de Pais e Professores)
As Associações de Pais e Mestres (APM) ou Associações de Pais e
Professores (APP), como são denominadas no município de Jaraguá do Sul,
surgiram a partir da criação e implantação da LDB, de 20 de dezembro de 1996,
com a intenção de atender ao princípio da Gestão Democrática.
A APP é um órgão representativo dos segmentos de pais (famílias),
professores, profissionais da educação e comunidade de cada Unidade Escolar. Tem
por finalidade instituir dentro das escolas uma Unidade Executora ou Pessoa
Jurídica, com CNPJ ativo para abertura de conta bancária e movimentação
financeira a fim de atender as reais necessidades de nossas escolas e centros de
Educação Infantil. A Unidade Executora tem como atribuições:
a) administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e
municipais;
b) gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas;
c) controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de
outras fontes;
d) fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e conservação física de
equipamentos e a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da
escola e
e) prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados.
Atualmente, no município de Jaraguá do Sul, a APP tem uma identidade
jurídica que administra os recursos de esfera municipal, federal e recursos próprios
arrecadados. Todas as redes municipais, estaduais e particulares, acatando a
legislação

vigente,

a

LDB

e

as

especificações

do

Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão financiador-gestor do MEC, possuem
CNPJ jurídico em nome dessas associações.

5.3.5 Conselhos Escolares
Para garantir o fortalecimento da gestão democrática e para ampliar sua
autonomia buscou-se a implantação dos Conselhos Escolares (CE) em nossa rede
para atender as exigências do PNE, pois, a LDB determina que:
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Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes. (Grifo nosso)

Apesar de estar previsto na LDB, as Unidades Escolares da Rede Municipal
de Ensino de Jaraguá do Sul

ainda não têm o CE implantado. Houve uma

interpretação equivocada do Art. 14 da LDB na época. Interpretou-se que a APP
seria um órgão equivalente ao CE. Como isso aconteceu em muitos municípios
brasileiros, o MEC tem se empenhado, nos últimos anos, em esclarecer esse
equívoco e orientar os municípios a implantar o CE nas Unidades Escolares o
quanto antes.
A SEMED tomou conhecimento dos CEs, efetivamente, no Encontro Estadual
para Fortalecimento dos Conselhos Escolares, promovido pela SED, em agosto de
2011, para o qual foram convidados os municípios com mais de cem mil habitantes.
A partir daquele evento a SEMED passou a ter contato direto com as coordenadoras
estaduais do Programa para Implantação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares
(PNFCE) e passou a integrar o Grupo de Articulação para Fortalecimento dos
Conselhos Escolares (GAFCE).
Segundo o PNFCE,
Aos conselhos escolares cabe deliberar sobre as normas internas e o
funcionamento da escola, além de participar da elaboração do Projeto
Político Pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos
segmentos da escola, propondo sugestões; acompanhar a execução das
ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola e mobilizar a
comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da
melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. (BRASIL,
2004).

Em 2013, o Estado de Santa Catarina foi convidado a participar do projetopiloto do Curso para Conselheiros Escolares, visto que a Rede Estadual já tinha os
Conselhos Escolares constituídos na maioria das escolas. O curso pode ser ofertado
também na Rede Municipal de Jaraguá do Sul para possíveis futuros conselheiros
escolares, apesar da demanda estabelecida pelo PNFCE ser os conselheiros
escolares já atuantes. Em 2013, nove turmas com 40 (quarenta) cursistas em cada
turma fizeram o curso e em 2014, seis turmas. Essa demanda de aproximadamente
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700 (setecentos) cursistas, formada na maioria por professores, funcionários,
diretores e alguns pais e alunos, deu força ao movimento para implantação dos
Conselhos Escolares, pois mais pessoas passaram a saber do que se tratava e
entender a necessidade de implantar os Conselhos Escolares na Rede Municipal.
Em agosto 2014, foi formada a comissão com representantes de todos os
segmentos que devem compor o Conselho Escolar (professores, funcionários, pais,
estudantes e diretores) a fim de elaborar o projeto de Lei para implantação dos
Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino.
No final de agosto de 2014, a comissão encaminhou a versão preliminar do
projeto de Lei para a SEMED e esta, ao COMED. Em dezembro de 2014, o COMED
devolveu o projeto de Lei, sugerindo acréscimos e alterações que foram acatadas
pela comissão. Ainda em dezembro, a SEMED encaminhou o novo texto do projeto
de Lei ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Este, por
sua vez, deu parecer favorável ao projeto e o encaminhou para a SEMED em
fevereiro de 2015, para que fossem tomadas as providências necessárias para a
implantação dos Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino.
Na segunda quinzena de fevereiro de 2015, foi apresentado aos diretores o
projeto de Lei e repassaram informações de ordem prática para a implantação dos
Conselhos Escolares, durante o primeiro semestre de 2015, em todas as Unidades
Escolares municipais.
O Conselho Municipal de Educação aprovou em março de 2015, através da
Resolução 01/2015 a nova proposta encaminhada pela SEMED.

5.3.6 Grêmio Estudantil
O Grêmio é o órgão de representação da classe estudantil perante o corpo técnicopedagógico e administrativo da escola.
O Grêmio tem por objetivos:
a) congregar o corpo discente da escola;
b) defender os interesses individuais e coletivos dos alunos;
c) incentivar a cultura literária, artística, desportiva e de lazer;
d) contribuir para a cooperação entre todos os membros da comunidade
escolar, buscando o seu aprimoramento;
e) realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional,
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político, desportivo e social com entidades congêneres;
f) contribuir com a equipe pedagógica e gestora em ações que visem à
melhor qualidade de ensino;
g) promover a democracia e respeito às liberdades fundamentais do
homem, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção
política ou religiosa.
Os Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Jaraguá do Sul são regidos
pelo Estatuto Unificado dos Grêmios Estudantis. O estatuto é amparado legalmente
pela Lei Federal n. 7398, de 4/11/85, que dispõe sobre a organização de entidades
representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências e assegura
em seu Art. 1:
Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica
assegurada a organização de Grêmios Estudantis como entidade autônoma
representativa dos interesses dos estudantes secundaristas, com
finalidades educacionais, culturais, desportivas e sociais e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente em seu Art. 53, inciso IV.

Os coordenadores dos Grêmios Estudantis das Unidades Escolares
Municipais de Jaraguá do Sul - SC, no ano de 2002, organizaram o primeiro estatuto
que foi editado em 2003 e serviu às escolas e aos Grêmios Estudantis para
subsidiar as suas ações. As experiências vivenciadas na coordenação dos Grêmios
Estudantis evidenciaram a necessidade da reformulação do documento direcionado
aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), no sentido de
unificar as orientações de criação e funcionamento dos Grêmios Estudantis das
Unidades Escolares da Rede Municipal. Os trabalhos foram concluídos em 2011, por
uma equipe de representantes dos coordenadores dos Grêmios.
Atualmente, as escolas da Rede Municipal de Ensino recebem orientações e
estímulos para implantar o Grêmio Estudantil em suas entidades e assim
proporcionar o protagonismo juvenil. Na última reunião, ocorrida em 10/03/2015,
houve participação de 22 escolas, com seus coordenadores e alunos representantes
de Grêmios.

5.4 Financiamento da Educação
O financiamento da educação no Brasil provém de recursos públicos, de
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empresas privadas e dos cidadãos. Cabe ao MEC implementar a política nacional de
educação, cuja missão institucional é articular ações com o que é proposto na LDB.
Os recursos públicos destinados à educação têm origem em:
• receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
• receita de transferências constitucionais e outras transferências;
• receita da contribuição social do salário-educação e de outras contribuições
sociais.
Para que haja boa aplicação dos recursos financeiros, faz-se necessária a
elaboração de um plano com diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas bem
definidos, assim como a identificação dos recursos atualmente disponíveis e a
definição de estratégias para sua aplicação.
Os percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino devem representar o ponto de partida para a formulação
e implementação de metas educacionais.
Em função da natureza federativa do estado brasileiro, a Constituição definiu
uma divisão de responsabilidade entre União, Estados e Municípios, estabelecendo
a organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração.
Em Jaraguá do Sul, a aplicação dos recursos financeiros da Rede Municipal
de Ensino apresentou uma estabilização na aplicação (Tabela 19), comportando-se
conforme a arrecadação de impostos nos anos específicos.
Tabela 21 - Recursos Aplicados em Educação – 2008/ 2014 – Rede Municipal

Ano Despesas com

%

Educação

Educação

Ensino

Educação

Infantil

Fundamental

Especial

Outros

2008

58.364.896,53

27,03 13.866.758,22 35.887.446,67

1.014.047,93

7.596.643,71

2009

63.451.729,32

30,00 20.684.688,14 37.874.694,25

1.054.372,92

3.837.974,01

2010

72.328.417,92

27,37 23.591.131,57 41.225.014,43

1.310.347,79

6.201.924,13

2011

86.773.067,96

27,89 27.226.403,44 51.372.311,48

1.613.091,70

6.561.261,34

2012 101.872.207,31 28,61 32.101.297,50 60.535.640,21

1.737.157,08

7.498.112,52

2013 111.853.769,92

27,6

40.330.578,95 63.432.470,56

2.021.852,64

6.068.867,77

2014 131.178.672,89

29,6

48.754.518,54 75.473.005,72

2.062.402,15

4.888.746,48

Fonte: Gerência de Orçamento, 2015
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A implementação do FUNDEB, em 2008, figurou como indicativo de mudança
no cenário da educação, onde constata-se um crescimento constante de
investimentos no Ensino Médio e na Educação Especial, enquanto o Ensino
Fundamental tem se mantido estabilizado.
Antes da aprovação da Emenda Constitucional n. 14/1996, existiam grandes
diferenças no gasto médio por estudantes, nos diferentes Estados brasileiros e nas
diferentes esferas administrativas. Assim, estudantes da mesma nação, do mesmo
Estado e do mesmo nível de ensino eram tratados de formas absolutamente
distintas.
Com o objetivo de corrigir essa situação foi criado o FUNDEB. O mesmo é
constituído por uma cesta de recursos do município equivalente a 20% de:
•

impostos - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre Circulação

•

de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS);
transferências - Fundo de Participação dos Estados (FPE); Imposto de Renda
na

•
•

Fonte

(IRRF);

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados

(IPI);

Compensação de Impostos de Exportação (LC n. 87/1996);
multas e juros de mora - ICMS+Dívida Ativa + IPVA e
receitas dos Municípios - Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cota
do ICMS, cota de Compensação de Impostos de Exportação (LC nº 87/1996).
Os

princípios

da

proposta

do

FUNDEB

são

constituídos

pelos

estabelecimentos de um valor mínimo por estudante a ser despendido anualmente,
fixado pela União. A redistribuição dos recursos do fundo é feita segundo o número
de matrículas e a subvinculação, de no mínimo 60% de seu valor, para o pagamento
de profissionais do magistério em efetivo exercício.
Se o fundo, no âmbito de determinado Estado, não atingir o valor mínimo, a
União complementará com a cota do fundo, derivada dos Estados que, assim,
perdem recursos em função dessa redistribuição.
Os valores dos montantes do FUNDEF/FUNDEB em Jaraguá do Sul (Quadro
15) demonstram que, em valores nominais, o município tem contribuído com valores
inferiores aos seus retornos, indicando assim que o mesmo atende a grande maioria
dos estudantes do município na etapa do Ensino Fundamental.
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Quadro 15 - Demonstrativo das receitas - Recursos FUNDEF/FUNDEB –
2008/ 2014 – Rede Municipal
Ano

Contribuição

Retorno

Resultado Líquido

FUNDEF/FUNDEB

FUNDEF/FUNDEB

FUNDEF/FUNDEB

2008

21.370.331,90

27.457.455,28

6.087.123,38

2009

26.364.392,16

32.269.138,62

5.904.746,46

2010

31.157.486,13

38.336.083,87

7.178.597,74

2011

38.791.033,20

45.953.701,40

7.162.668,20

2012

40.451.763,50

51.257.760,02

10.805.996,52

2013

43.282.439,20

60.006.270,99

16.723.831,79

2014

47.497.812,00

65.827.774,68

18.329.962,68

Fonte: Secretaria da Fazenda

A transparência da gestão de recursos financeiros e o exercício do controle
social permitirão garantir a efetiva aplicação dos recursos destinados à educação. A
LDB facilita amplamente essa tarefa, ao estabelecer, no § 5º, do Art. 69, o repasse
automático dos recursos vinculados ao órgão gestor e ao regulamentar as despesas
admitidas como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Tanto o Governo Federal, como o Governo do Estado e o Governo Municipal
vêm atuando de maneira a descentralizar recursos, direcionando-os diretamente às
escolas, de modo a fortalecer sua autonomia. Para viabilizar esse processo foi
estimulada a formação de órgãos colegiados e setores para estabelecer o controle
social acerca da gestão, respeitando o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as audiências públicas.
Da mesma forma, a aplicação desses recursos pelos gestores municipais
deve ser direcionada, considerando a responsabilidade constitucional que delimita a
atuação dos Estados e municípios em relação à educação básica.
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