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1. APRESENTAÇÃO 
 

A escola tem a função especificamente educativa, 

propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento; 

é preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o 

trabalho educativo, levando em conta o problema do saber 

sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da 

educação escolar. (Saviani, 1997, p. 114) 
 

 

É com satisfação que apresentamos aos munícipes o Plano de Gestão da 

Secretaria Municipal de Educação da Rede de Ensino Municipal de Santa Luzia do 

Paruá – Escolas Municipais, o qual se propõe a instituir ações que orientam os 

fazeres administrativos, Estruturais e pedagógicos das Escolas componentes da Rede 

Municipal de Ensino, norteando assim, as ações do Governo Municipal de Santa Luzia do 

Paruá com relação à educação. Sua elaboração é decorrente de um processo de 

múltiplas ações da Secretaria de Educação. 

O Plano de Gestão da Educação nos d i r e c i o n a  q u a i s  c a m i n h o s ,  

o b j e t i v o s  e  m e t a s  q u e  s e  p r e t e n d e  a t i n g i r  a o  l o n g o  d e s s e  

q u a d r i ê n i o  e  com a projeção do futuro desejado, juntos, Governo municipal e 

sociedade, trabalhando em parceria, v i s a n d o  g a r a n t i r  oferta de uma educação de 

qualidade pelas escolas pública. Garantindo mediante o Plano Municipal de Educação- 

PME, o “acesso, permanência, qualidade e inclusão” escolar de todos os cidadãos deste 

município, possibilitando a oferta do Ensino Infantil, universalizando o Ensino 

Fundamental, erradicando o analfabetismo, minimizando a distorção idade-série, 

realizando a inclusão social no Município de Santa Luzia do Paruá. 

Nosso interesse pela elaboração de um Plano de gestão e a institucionalização de 

uma Proposta de trabalho decorrente da concepção de que a organização social do 

trabalho em educação precisa ser revisada permanentemente em parceria com a 

comunidade escolar , pois, sabemos que o fazer didático pedagógico interfere diretamente no 

dia a dia das nossas salas de aulas e, consequentemente, entendido como ações de 

saberes ritmados com as demandas e necessidades locais, com o perfil do aluno que 

temos e do homem que precisamos ter na construção da sociedade que vivemos e 

buscamos formar/estruturar. 

A definição das áreas de atuação desta Secretaria, bem como objetivos e metas, 

possibilitará visualizarmos os passos que daremos nessa caminhada rumo a educação desejada 

para o nosso município. Tendo nesta linha, a concepção de que a Educação é o agente de 

transformação que, propicia o desenvolvimento de diferentes formas de ser e de conviver na 

cultura global, valorizando o local e a condição essencial para formar cidadãos 

capazes de entender criticamente o processo de conquista dos direitos de cidadania, em 
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especial os relacionados a direitos civis, políticos e sociais, embasados nos documentos 

oficiais já existentes como Plano Municipal de Educação, Documento Curricular Santa 

Luziense e outros que orientam o desenvolvimento da política educacional. 

O panorama educacional evidencia sucessivas mudanças, que exige um repensar 

do seu papel frente aos paradigmas dos novos tempos, marcado por fatores importantes como: 

os avanços tecnológicos, a globalização, a difusão de informações, as mudanças de 

qualificação profissional, o fortalecimento das leis do mercado, as mudanças na ciência e no 

conhecimento, o agravamento da exclusão social, entre outros fatores. Nesse contexto, o 

planejamento assume um papel primordial, por ser um processo de busca de equilíbrio para 

a melhoria do funcionamento do sistema educacional, tendo em vista que esse 

planejamento exige muito compromisso que é associado a algumas limitações e 

possibilidades sendo uma atividade-meio, subsidia o encaminhamento das ações na obtenção 

de resultados desejados.  

Dessa forma, este documento, elaborado pela equipe técnica e pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia do Paruá para o exercício de 2021-2022, 

foi planejado com base no contexto educacional, dando ênfase a seu objetivo e aplicabilidade. 

Ressaltando a importância da participação e envolvimento de todos os sujeitos 

inseridos no processo educativo que tenham como indicador a conscientização e atuação, 

que permitem ser traduzida como a construção de uma educação que tenha a cara da nossa 

realidade e dos nossos sonhos.  

Assim constam neste documento as ações que serão desenvolvidas por cada 

departamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como, as ações coletivas que serão 

desenvolvidas por todos os agentes do Sistema Municipal de Ensino, em parceria com a 

órgãos governamentais, tomando as parcerias com base nas atribuições que compete 

a cada um, visando o acompanhamento contínuo das ações realizadas, que se 

estendem às escolas jurisdicionada a esta Secretaria. 

 
 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação, sendo o órgão responsável pela organização, 

promoção e manutenção do ensino no âmbito do município, fundamentada tem como 

principais atribuições formular e coordenar a política municipal de educação e 

supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência, 

garantindo a igualdade de condições para o acesso e a permanência dos alunos na escola, 

bem como a gratuidade e obrigatoriedade do transporte escolar aos alunos do campo, a  

m e r e n d a  e s c o l a r ,  p r o g r a m a s  e  s e r v i ç o s  e d u c a c i o n a i s ,  estabelecendo 

mecanismos que garantam a qualidade do ensino público municipal. 

 

Dessa forma, fica claro que compete à Secretaria Municipal de Educação a 
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indicação de bases epistemológicas que garantam a configuração de uma gestão municipal da 

educação com qualidade social, uma gestão que considere o currículo como um conjunto de 

práticas educacionais, articulando experiências e saberes dos estudantes com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico 

em meio às relações sociais que se manifestam nos espaços institucionais e na 

comunidade. Compete à Secretaria Municipal de Educação a indicação de bases 

curriculares que garantam a configuração de uma gestão municipal da educação com 

qualidade social e cultural que contemple, ao mesmo tempo, uma parte nacional comum e 

outra diversificada em relação às peculiaridades locais, estabelecidos na legislação 

educacional, BNCC e no DCTMA. 

 
 

3. IDENTIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
3.1. Missão, Visão e Valores da educação municipal 
 

O Sistema municipal de ensino tem como missão oferecer uma educação 

embasada na formação de cidadãos críticos, capazes de atuar como agentes transformadores 

da realidade em que está inserido, garantindo uma base de conhecimento pautado no respeito 

às diferenças, na solidariedade, no senso crítico, moral e cooperativo incentivando 

os educandos na construção de uma sociedade igualitária. Nisto, propomos o desenvolver 

de uma visão que busque oferecer uma educação, comprometida com o desenvolvimento do 

educando preparando-o para o exercício da cidadania, para uma sociedade que está em 

constante mudança. 

 

3.1.1 Missão 
 

Garantir ao educando o direito de aprender com qualidade, a partir dos valores 

culturais e contribuindo para a construção da consciência cidadã, em um processo 

permanente de oferta do ensino e da aprendizagem, garantindo todas as ações que promova a 

inclusão. 

 

3.1.2 Visão 
 

Todos juntos construindo a cidadania e a educação de qualidade para TODOS. 
 
3.2. Valores da educação municipal 
 

Preparar a criança e o jovem para o pleno exercício da cidadania; 
 

Participar efetivamente na construção do projeto pedagógico da escola, com vistas 

em um conhecimento crítico e reflexivo da realidade; 

             - Desenvolver de forma satisfatória as atribuições que estão pautadas nas metas     

previstas no Plano Municipal de Educação- PME; 

Desenvolver o trabalho assumindo as competências que lhe são devidas. 
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3.3. Princípios da Educação Municipal: 
 

- Compromisso Democrático: Com a construção de um novo mundo, 

socialmente justo e ecologicamente equilibrado, e um novo homem em sintonia com o seu 

tempo. 

- Prazer e Confiança: Em si, no outro e na capacidade de todos aprenderem 

juntos em sintonia com as necessidades, demandas e expectativas locais, com ritmo e 

qualidade. 

- Interação e Descentralização: Escola como centro do Sistema Educacional 

e a SEMED como responsável pela funcionalidade da mesma, garantindo a interação 

com a realidade sociocultural, ambiental e com o outro, tendo a compreensão de que o 

sujeito se modifica e se deixa modificar pelo meio e pelas pessoas, num processo 

permanente adaptação às mudanças. 

- Cooperação e Parceria: “Todos pela educação inclusiva e de qualidade”. 
 

- Valorização da Cultura: O processo de construção do conhecimento parte 

sempre do contexto cultural. Interessa-nos saber o que nossa clientela lê, o que canta, o 

que conta, o que conversa, o que produz, como brinca, etc. 

- Participação: Estímulo à intervenção da comunidade educativa no 

processo de universalização e melhoria da qualidade do ensino para o exercício pleno da 

cidadania via inclusão social. 

- Transparência e Responsabilidade: Para aproximar a gestão 

educacional da comunidade educativa subsidiando sua efetiva participação nas 

múltiplas ações educacionais. Ressaltando junto aos agentes educacionais e a comunidade 

escolar a consciência do poder transformador ou conservador da educação. 

 

5.3 Ações que possam potencializar os serviços educacionais:   

 

1. Publicar e divulgar este plano de ação do Sistema Municipal de Educação de 

Santa Luzia do Paruá, com vistas a fortalecer parcerias nos projetos para universalização e 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas da Rede Municipal, promovendo a 

inclusão social; 

2. Propor ao Sistema de Ensino Municipal as prerrogativas da valorização das 

habilidades dos educandos, como proposta a ser discutida, implementada e reinventada nas 

escolas municipais através do Projeto Político Pedagógico de cada escola/implantação e ou 

implementação dos Projetos Didáticos e Pedagógico; 

3. Realizar uma campanha de combate ao desperdício e de respeito ao meio 

ambiente, a começar pela preservação do bem público; 

4. Promover estudos de impactos e reestruturação do plano de cargos e carreiras 
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do magistério municipal; 

5. Constituir um grupo de estudo permanente com a participação da equipe técnica 

e pedagógica da Secretaria de Educação e de um representante de cada Secretaria Parceira, 

tendo como objetivo manter a qualidade do ensino oferecido à sociedade Santa Luziense; 

6. Estabelecer e cumprir um calendário de reuniões da equipe técnica e 

pedagógica da Secretaria com pautas pré-definidas, coletadas das dificuldades encontradas 

nas unidades de ensino (mensalmente ou bimestralmente) ; 

7. Realizar um trabalho de relações interpessoais com a equipe técnica e 

pedagógica da Secretaria (representantes do CME, CAE, FUNDEB, CONSELHO TUTELAR 

e das escolas públicas e particulares), favorecendo o processo educacional; 

8. Organizar e divulgar relatórios periódicos das escolas públicas de Santa Luzia 

do Paruá; 
 

9. Propor a cada escola seu plano de Ação contemplando o horário docente, carga 

horária, planejamento, projetos e atividades pedagógicas de formação docente; 

10. Fortalecer a comunicação da Secretaria de Educação com toda a sociedade 

Santa Luziense; 
 

11. Propor um boletim informativo bimestral elaborado e divulgado pela SEMED 

com todas 
 

as ações da mesma e de todas as escolas que contemplam a rede municipal; 
 

12. Propor articulação com o Fórum Municipal de Educação, Conselho Municipal de 

Educação, Conselho Tutelar, Conselho da Merenda Escolar, Conselho do Fundeb, conselho de 

Assistência Social, Conselho de Saúde e outros para realização de conferências semestrais ou 

anuais para discussões e encaminhamentos das ações educativas e políticas da rede; 

13. Realizar bimestralmente prestações de contas o mais pormenorizada possível 

das ações desenvolvidas e dos recursos utilizados, através de um informativo mensal; 

14. Incentivar a autonomia escolar apoiando as decisões dos gestores escolares, a 

implementação, criação ou o fortalecimento de Conselhos Escolares; 

15. Estabelecer um processo participativo de escolha dos Gestores escolares, nos 

processos pedagógicos ação contemplada no PME a ser sistematizada pelo setor jurídico e 

administrativo da prefeitura e SEMED; 

16. Oportunizar encontros de convivência com a comunidade escolar para viabilizar 

união, confiança e sinceridade; 

17. Implantar um Sistema de gerenciamento e controle de documentos escolares, 

merenda e transporte escolar; 

18. Propor reuniões bimestrais com a coordenação do transporte escolar para tratar 

de assuntos relacionados ao transporte escolar; 

19. Elaborar projetos visando o aperfeiçoamento permanente dos educadores, 



 

PLANO DE GESTÃO EDUCACIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-SEMED-2021 
ATRIBUIÇÕES E METAS 

 

10 

aquisição de material didático e equipamentos, bem como, a melhoria das condições físicas 

das escolas; 

 Construção de centro de convivência em escolas que não possua espaço para 

reuniões e/ou eventos que envolva a participação da comunidade escolar; 

 Ampliação de escolar, com construção de salas de aulas; 
 

 Implementação de pequenas reformas e adaptações na estrutura física escolar; 

 20. Implementar/reformular o projeto político-pedagógico de cada escola; 

21. Incentivar elaboração de projetos de intervenção pedagógica em cada escola 

para minimizar a distorção idade/série, evasão escolar, analfabetismo funcional, entre outros; 

22. Incentivar realização de feiras culturais, festival de poesia e outros, com a 

participação de todas as escolas e comunidade; 

23. Propor um resgate escrito de fatos históricos de cada Escola (BANDEIRA, 

HINO, BRASÃO, promovendo o conhecer da comunidade escolar e os aspectos históricos 

culturais da região; projeto: (AME SUA ESCOLA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 
 
4.1 Educação Infantil: Creche (atendimento de crianças de zero a 3 anos)  

        e Pré-Escola crianças de 4 a 5 anos 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em sus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. (Lei 12796/13 que altera a LDB 9394/96 art. 29);  

 

4.2 Ensino Fundamental 
 

Garantir o ensino fundamental de qualidade para todas as crianças de 06 a 14 

anos, visando desenvolver suas potencialidades, seus valores culturais e sua integração com o 

meio ambiente. 

4.2.1- Educação de Jovens, Adultos e Idosos- EJAI 

Garantir o ensino fundamental para todas os Jovens, Adultos e Idosos com oferta 
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de matrículas a partir de 1 5  anos de idade, visando atender todos que não tiveram acesso 

ao ensino na idade certa, garantindo acesso, permanência e desenvolvimento 

educacional, social e cultural.  

 

4.3 Educação Inclusiva 
 

Possibilitar às crianças com necessidades especiais educacionais a integração 

no ensino regular e sua respectiva interação nas salas inclusivas, oferecendo um 

acompanhamento que atenda às demandas específicas em salas multifuncionais. 

 

4.4 Educação Ambiental- a ser desenvolvida de maneira interdisciplinar, 

transdisciplinar, multidisciplinar em forma de projetos contextualizados com a finalidade de: 
 

Reeducar o homem para a utilização e a preservação do meio ambiente, buscando 

o necessário equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e conservação dos recursos 

vivos e renováveis. 

 

4.5 Cultura, Esporte e Recreação: a ser desenvolvida de maneira 

interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar em forma de projetos contextualizados com 

a finalidade de: 

 

Difundir no âmbito da comunidade escolar conceitos e práticas que contribuam 

para o desenvolvimento dos valores culturais, humanos e sociais, tornando a educação mais 

prazerosa e atraente, através de projetos contextualizados de forma interdisciplinar. (jogos 

escolares, gincanas culturais e outros) (Projeto Educação e Recreação em Ação). 

 
 

4.6 Mobilização Social e Comunicação 
 

Estabelecer uma mobilização permanente da sociedade pela educação de 

qualidade para todos centrada na participação da comunidade, no cotidiano da escola, na 

realização de eventos e comemorações de datas significativas. 

 
4.7 Merenda Escolar: 

 

Fomentar projetos de incentivo à criação de horta escolar, de forma a capacitar 
 

os alunos mediante parcerias, para a valorização da agricultura familiar e da 

alimentação saudável. Traçando metas diretas com nutricionista para ofertar de merenda 

escolar de qualidade, ampliando a compra direto com os agricultores, e o uso consciente do 

PNAE. 

4.8 Departamento do Transporte Escolar: 
 

Criar sistema de controle e gerenciamento do transporte escolar, de formar 

atender melhor os estudantes usuários do transporte escolar:  

      - Garantir monitores no transporte escolar; 
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Implantar o sistema de cadastro dos alunos que utiliza o transporte escolar;  

Mapeamento da rota escolar; 

Revisão co t id i an a  da frota municipal e da frota terceirizada e revisão geral 

à cada semestre letivo; 

 
4.9 Gestão Democrática e Controle Social: 
 

Articular no Sistema Municipal de Educação de Santa Luzia do Paruá, medidas 

que valorize Gestão democrática e participativa, incentivando a tomada de decisões 

por parte dos administradores escolar, mediante observação dos dispositivos legais e das 

necessidades dos colegiados, de forma que, todos os envolvidos com as ações 

educacionais entendam que a educação é um processo de emancipação humana. Para tanto, 

deverá ser construída com: 

 Oferta de Formação Específica para Gestores e Coordenadoras; 
 

 Desenvolvimento da Gestão Educacional Cooperativa e Participativa; 
 

 Fomentar: Conselho da Alimentação

 Escolar; Conselho Municipal de Educação/Fórum 

Municipal de Educação; Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 
 
 
 
 
 
 

5. ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICPAL

 DE EDUCAÇÃO 
 
 

5.1 DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
5.1.1 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Constitui campo funcional da Secretária Municipal de Educação a administração 

do Sistema Municipal de Ensino e de assistência ao escolar. Dessa forma sua função 

primordial é desenvolver, implementar e zelar pela política de Educação no Município, 

desenvolvendo, promovendo e apoiando programas e eventos difusores da Educação. 

Nesse sentido, faz-se necessário que este desenvolva, adote e adapte métodos e 

técnicas capazes de fazer da Educação um processo atraente e acessível a todas as faixas da 

população, tornando-a instrumento de conscientização e formação de cidadania. 

 

Atribuições Da Secretária Municipal De Educação 
 

Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal promovendo 
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sua expansão qualitativa e atualização permanente; 

 Dispor sobre normas complementares para o aperfeiçoamento permanente 

do Sistema Municipal de Ensino; 

 Promover o intercâmbio de informações e de assistência técnica bilateral, com 

instituições públicas e privadas; 

 Definir as diretrizes para a implementação e ou elaboração do Plano Municipal 

de Ensino; 
 

 Organizar, administrar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da 

educação; 
 

Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como 

aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a elaboração de 

legislação educacional, em regime de parceria; (cme, secretaria de saúde, Assistência Social, 

cultura e outras); 

Implantar e implementar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento 

do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores; 

Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e 

investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente 

operacionalidade; 

Integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município; 
 

Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização 

permanentes das características e qualificações do magistério e da população estudantil, 

atuando de maneira compatível com os problemas identificados; 

Assegurar aos alunos, no âmbito do sistema educacional do Município, as 

condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar; 

Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa de 

assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar dos usuários de 

creches e demais serviços públicos; 

Assumir o controle da gestão de pessoas e recursos materiais existentes, 

em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder 

Executivo; 

Implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na área 

educativa e 
 

Cultural; 
 

Exercer outras atividades correlatas. 
 
 

5.1.2 SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO 
 

No processo organizacional de uma Secretaria de Educação a Secretária 
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adjunta exerce uma função extremamente relevante, pois compete a esse profissional dar 

assistência ao Secretário no desempenho de suas atribuições e compromissos. Dessa forma, é 

de responsabilidade deste tarefas como a elaboração de documentos e correspondências que 

são emitidas pelo Secretário, o encaminhamento tanto do material a ser expedido, 

quanto do recebido, o gerenciamento da agenda do Secretário(a)  e na ausencia do 

Secretário(a) também é responsável por transmitir ordens e despachos do Secretário 

às unidades da Secretaria, além submeter a sua consideração assuntos de urgência ou de 

tratamento imediato. 

Em suma, a sua atuação é condição básica para garantir de forma efetiva o 

desenvolvimento dos trabalhos administrativos da secretaria e seus departamentos. 

Dentre suas múltiplas atribuições pode-se destacar:  

 Anotar os relatos e recados de qualquer membro desta secretaria 

 Relatar os acontecimentos e/ou reuniões de qualquer membro ou repartição desta 

secretaria  Digitar e organizar documentos 

 Controlar o protocolo e o arquivo de documentos  Executar os serviços de 

Relações Públicas 

 Representar o Secretário e/ou qualquer membro desta secretaria, se for 

necessário  Participar da organização do protocolo de Cerimonial de atos públicos desta 

pasta  Registrar os compromissos e informações junto a esta secretaria 

 
 

5.1.3 ASSESSORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

O Assessor Técnico Pedagógico tem a função de coordenar o Setor Pedagógico 

e  Administrativo da Secretaria, visando a organização dos recursos físicos e humanos 

buscando permanentemente a elevação da qualidade do ensino em consonância com a 

equipe de coordenação pedagógica. Este tem a função de fazer articulação e integração com 

os diversos setores da secretaria de educação dando suporte ao funcionamento da 

Coordenação Pedagógica, Coordenação de Normas e Organização Escolar. 

 

5.1.4 DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS-  R H -   
 

O Coordenador de Recursos Humanos é o profissional responsável pela 

coordenação dos processos que envolvem a vida profissional dos servidores. Está sob a 

responsabilidade de esse profissional coordenar as atividades relacionadas ao departamento 

de pessoal, como preparar a folha de pagamento, verificando que todos os dados 

foram colocados corretamente. 

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Coordenador de Recursos 

Humanos é essencial que possua conhecimento em ferramentas de avaliação de desempenho e 
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liderança, dando suporte às atividades de Recursos Humanos: 

- Coordenar a área de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, 

mantendo atualizada as documentações dos funcionários lotados nesta pasta; 

- Planejar e distribuir das atividades da área de RH, orientando os 

colaboradores na execução das mesmas; 

- Realizar recrutamento e seleção utilizando de entrevistas, provas, dinâmicas 

e outras ferramentas pertinentes para contratação de profissionais adequados às 

vagas da Educação Municipal; 

- Planejar em conjunto com a Coordenação pedagógica e a divisão de legislação e 

normas a elaboração e a realização das avaliações dos profissionais através de 

ferramentas de Avaliação de Desempenho; 

- Acompanhar data de vencimento do contrato de experiência dos 

profissionais contratados, através da planilha de contratações; 

- Realizar avaliação do período de experiência utilizando formulário próprio para 

verificar a continuidade do contrato de trabalho; 

- Apoiar os gestores e diretores das unidades escolares na gestão das pessoas 

através de orientações, dicas e feedbacks de assuntos administrativas; 

- Orientar e organizar a documentação escolar das Unidades Escolares da Zona 

rural, mantendo os documentos dos alunos atualizados; 

- Manter o arquivo funcional e escolar atualizados e organizados segundo às 

normas administrativas de arquivo pessoal e funcional; 

- Receber, analisar e supervisionar junto ao gestor municipal e sua assessoria a 

folha de pagamento dos funcionários, garantindo que esta seja enviada ao departamento 

pertinente para o pagamento em dia dos vencimentos dos profissionais da educação; 

- Registrar e fiscalizar a situação dos agentes públicos da Educação Municipal 

mantendo 
 

os arquivos escolares atualizados, com fins no fornecer suporte aos 

profissionais da educação como: contagem de tempo de serviço, progressões, benefícios 

e correlatos adquiridos ou a adquirir, bem como, pedidos de férias, licença, 

benefícios e aposentadorias, entre outros. 

 

5.1.5 COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA/SISTEMA 
 

O avanço no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

provocou uma invasão nas escolas, sem pedir licença, impondo aos seus gestores e regentes 

um posicionamento em relação ao que e como fazer para viabilizar essas novas tecnologias a 

serviço da educação. 

Este documento tem o propósito de apresentar o plano de trabalho da 
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Coordenação de Informática, ao qual é o departamento responsável por desenvolver dos 

estudos e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC no Sistema 

Municipal de Educação de Santa Luzia do Paruá.  Esta condição de trabalho otimiza um 

campo de ações propostas, a qual compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar 

e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso das tecnologias e dos 

recursos educativos digitais nas escolas jurisdicionadas à Secretaria Municipal de 

Educação de Santa Luzia do Paruá, implementando o processo de ensino e aprendizagem. 

A crescente e desejável utilização dos recursos informáticos, apresentada neste 

plano de trabalho, implica que os estabelecimentos de ensino adaptem medidas adequadas 

para a utilização dos equipamentos existentes e complementem a sua modulação com um 

profissional da educação exclusivo para o referido atendimento in-loco. 

 
Atribuições diretas: 
 

- Servir de suporte aos departamentos da Secretaria Municipal da Educação; 
 

  - Realizar serviços de manutenção nos equipamentos de informática das 

Secretaria 
 

Municipal de Educação, prestando assessoria quanto aos recursos de informação 

às Unidades Escolares vinculadas a Educação Municipal; 

  - Gerenciar o sistema do diário escolar, prestando assessoria às unidades 

escolar, fiscalizando e orientado  quando ao preenchimento das informações

 de monitoramentos do efetivo serviço educacional; 

- Realizar o desenvolvimento de programas de computadores para internet 

seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das 

linguagens de programação; 

- Realizar a manutenção de site e portais na internet vinculados a Educação 

Municipal, alimentando o sistema de informação divulgando os trabalhos educacionais; 

- Agir como suporte às Unidades Escolares, restaurando ou trocando 

equipamentos que apresentarem defeitos no que se diz respeito aos softwares, para 

o seu bom funcionamento e periféricos; 

- Manter atualizadas as versões de todos os softwares e de componentes dos 

serviços e soluções referentes aos serviços de acesso a tecnologia da informação, bem 

como gerenciar as respectivas licenças de uso e outros mecanismos que assegurem a 

recuperação da instalação dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos 

serviços; 

- Prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, 

homologação, treinamento e uso de serviços e soluções; 

- Atuar junto as Unidades Escolares com serviços de manutenção da oferta de 
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acesso a Internet de qualidade, tanto nas escolas da zona urbana, quanto rural; 

- Implantação e conservação dos computadores na unidade; 
 

- Auxiliar na operação de programas através de treinamento aos usuários; 

Manutenção da rede interna, conectada à internet; 

- Atualização dos equipamentos e programas; 
 

  - Manter servidores de rede e dados em pleno funcionamento nos 

departamentos vinculados ao Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Auxiliar e orientar os usuários de sistemas e equipamentos de informática, 

provendo soluções tecnológicas, visando o aumento de qualidade e produtividade dos 

processos educativos do Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá. 

Prioridades 
 

Promover a liderança digital nos agentes educativos; 
 

 Fomentar o uso educativo do computador; 
 

 Integrar a Internet na organização, planificação e contexto da aprendizagem; 
 

 Utilizar recursos digitais para desenvolver atividades e

 como via de comunicação/interação; 

 Desenvolver a integração curricular das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na educação básica; 

 Promover e dinamizar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nas referidas escolas; 

 Articular estratégias que venha auxiliar os profissionais regentes no uso 

dos recursos educativos digitais; 

 Orientar e acompanhar as atividades de apoio inseridas na proposta 

pedagógica das escolas, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação atendendo as 

metas e os objetivos propostos para esta área de conhecimento. 

 

Acompanhamento: Metodologia e processos avaliativos 
 

O Coordenador de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 

acompanhará o desenvolvimento das atividades propostas e, em conjunto com os parceiros 

dos projetos a serem desenvolvidos, propõe-se realizar a avaliação contínua, por meio de 

acompanhamento no uso dos recursos utilizados pelos profissionais regentes, tendo como 

suporte informativo o relatório de desempenho anual das atividades realizadas durante o 

processo construtor dos conhecimentos tecnológicos na área da educação municipal. 

 
 

5.1.6- DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DO 

EDUCACENSO/ESTATÍSTICA EDUCACIONAL:  
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O Coordenador do Educacenso é o profissional responsável por coordenar 

o departamento de estatística educacional das Unidades de Ensino, mantendo atualizados o 

banco de dados cadastrais das escolas, funcionários, docentes e alunos, junto ao INEP/MEC. 

Este participa no processo de planejamento das ações da SEMED, pois, através deste 

setor é que realizado a previsão de recursos destinado a educação conforme número de 

alunos matriculados informados ao MEC/FUNDEB. 

 São atribuições do Coordenador do Educacenso: 

 

- Preencher e manter atualizados os dados no sistema Educacenso informado e 

atualizado o banco de dados do INEP quanto ao número de alunos; 

- Manter atualizado o banco de dados estatísticos educacionais da Semed; 

- Prestar informações educacionais sobre o movimento e rendimento escolar junto 

ao Conselhos Municipais e órgão equivalentes; 

-Prestar informações ao coordenador do PME e outros setores, visando manter 

atualizados os dados; 

- Preencher Histórico escolar de alunos do campo, visando regularizar a vida 

escolar destes por meio da efetivação de documentação; 

- Atender os Gestores das Escolas do Campo, objetivando resolver assuntos das 

escolas; 

- Orientar e organizar a documentação escolar das Unidades Escolares da Zona 

rural, mantendo os documentos dos alunos atualizados; 

- Fazer outras atividades correlatas. 

 
 

5.1.6 COORDENAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES  
 
 

O Coordenador das unidades Executoras é o profissional responsável por 

coordenar o departamento de orçamento das Unidades de Ensino que possuem unidades 

executoras. Este participa no processo de planejamento e analisa o Plano de Ação da 

Unidade Executora em parceria com os gestores escolares, conselhos deliberativo e fiscal na 

tomada de decisão para aquisição de bens e materiais da unidade de ensino.  

Está sob a responsabilidade deste profissional definir e supervisionar os 

procedimentos de gestão dos recursos financeiros e bens adquiridos pelas UEXS, 

orientando o gestor escolar na prestação de contas e relatórios mensal e anual da unidade 

executora. 

São atribuições do Coordenador das UEXS: 

 

- Mobilizar, articular e orientar os gestores escolares na atualização dos Conselhos 

da Unidade de Ensino junto a instituição financeira/FNDE. 
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- Agir como responsável pelo tombamento, controle e recuperação do material 

permanente e dos equipamentos adquiridos pelas unidades executoras; 

- Realizar reuniões e oficinas para orientar os gestores escolares na realização do 

cadastramento e tombamento dos bens patrimoniais, adquiridos pela unidade executora e 

outros assuntos;  
 

- Participar do planejamento de requisição de compras, orientando os gestores 

escolares quanto a transparência e a livre concorrência entre os fornecedores de forma a 

garantir o melhor preço, condições de pagamento e prazos de entrega dos bens e serviços das 

UEXS; 

- Gerenciar a prestação de contas das UEXS, coordenando as ações de 

monitoramento e guarda das notas fiscais de compras das unidades escolares. 

 

5.1.7 DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

                        

                       Este núcleo é composto por profissionais de diversas áreas, 

integrantes da equipe multidisciplinar, coordenação pedagógica e supervisão escolar, sendo 

coordenado por um pedagogo. Sendo este Departamento responsável pela elaboração e 

execução de propostas, projetos e planos de formação continuada em serviço, com a 

finalidade de oferecer a qualificação profissional que se apresenta como uma das 

possibilidades de melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos primordiais 

da Secretaria Municipal de Educação.  

Neste aspecto, a formação continuada assume particular importância, em 

decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos 

sempre mais amplo e profundo na sociedade moderna. Assim, a Secretaria Municipal de 

Educação pretende oferecer a todos os profissionais do Sistema oportunidades de 

aperfeiçoamento contínuo e reflexivo de suas práticas, visando o melhor desempenho das 

suas atividades no dia-a-dia, além de uma melhor preparação para enfrentamento dos 

percalços e as dificuldades a serem enfrentada no âmbito escolar, pois o desafio enfrentado 

para sua qualificação e formação exige um trabalho reflexivo e consciente que 

favoreça a construção coletiva e o pleno desenvolvimento de sua autonomia 

profissional.  

Nesta perspectiva para alcance desse objetivo a SEMED não medirá esforços na 

aquisição de investimentos para promoção de cursos de formação continuada para todos os 

profissionais que atuam na educação municipal, tendo em vista que essa é uma forma de 

assegurar o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que permitam a 

elevação constante do nível de conhecimento e consequentemente a melhoria dos serviços 
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prestados. 

Nesse sentido o cronograma abaixo apresenta as principais ações a serem 

desenvolvidas e coordenadas por coordenadores de suas áreas afins em parceria com a 

equipe multidisciplinar e supervisores escolares: 

Formação Continuada para todos os      funcionários      da Educação: 

(Gestores, coordenadores pedagógicos, secretários e assistentes administrativo, merendeiras, 

A.O,S.D, merendeiras, zeladoras e vigias), motoristas  e monitores do transporte escolar, 

com a finalidade de oferecer aos profissionais da Rede Municipal de Ensino subsídios 

teórico-práticos que contribuirão para a sua qualificação, valorização e atualização 

profissional com vistas na melhoria da qualidade de ensino. 

Formação do Sistema Online dos Diários Escolar, visando capacitar os 

professores da Rede Municipal de Ensino para o manuseio do Sistema Online de gestão 

Escolar. 

Formação de Curso Informática Básica, na perspectiva de preparar os 

profissionais de Ensino para enfrentar os desafios de um mercado exigente e competitivo, 

além de formar profissionais ciente das importantes inovações tecnológicas. 

Formação do Pacto pela Aprendizagem com a finalidade de capacitar 

professores nas áreas da Língua Portuguesa, Matemática e ciências para a atuação 

pedagógica de modo a alfabetizar todos os alunos até os 8 anos de idade; 

 Formação Ensino Especial/educação na Perspectiva da Inclusão Escolar com o 

objetivo de orientar o sistema educacional no sentido de assegurar a inclusão dos alunos com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, criando as 

condições efetivas nas classes comuns do sistema regular de ensino, nas salas de 

recursos multifuncionais, para inclusão destes alunos à vida escolar e, consequentemente, à 

vida econômica e social. 

  Formação Educação Infantil com base no Documento Curricular, visando 

disseminar, implantar e consolidar estratégias de formação continuada de profissionais de 

Educação Infantil, visando mudanças efetivas na qualidade do atendimento. 

   Formação sobre empreendedorismo envolvendo diversas áreas de 

conhecimentos na perspectiva de fomentar o empreendedorismo nas escolas, com 

professores do ensino fundamental (anos iniciais, finais e EJAI),  capacitando com a 

finalidade de fazer com que o professor compreenda e vivencie o conteúdo e a 

metodologia de forma interdisciplinar (projetos); 

    Formação com temáticas diversas de maneira transdisciplinar, multidisciplinar 

e interdisciplinar e outras. 

 

5.1.8 À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DIVIDIR-SE-Á EM: 

 Coordenação das Escolas de campo  

 Coordenação da Educação Infantil  

 Coordenação do Ensino   fundamental regular e Educação de jovens, 

Adultos e Idosos 

 Coordenação de Programas Educacionais 

 

O profissional à frente da Coordenação do núcleo de formação da Secretaria 

Municipal da Educação, tem função importante na atuação junto aos Professores na 

função de Coordenadores e Supervisores Escolares n a s  e s c o l a s  Urbanas e Rurais, 

que ofereça e d u c a ç ã o  i n f a n t i l ,  ensino regular, integral, Educação de Jovens e 

Adultos,  fazendo-se como um articulador na oferta do ensino e aprendizagem, para a 

melhoria do ensino público municipal. 

Estando na sua competência: 
 

- Planejar ações que contribua com a melhoria do processo ensino-

aprendizagem, garantindo melhor desempenho dos professores na função de 

Coordenador e  Supervisor Escolar nas Unidades Escolares, para melhor assessorem 

aos alunos em suas necessidades educacionais; 

     - Oferecer suporte pedagógico às Unidades Escolar, proporcionando 

condições de realização do efetivo pedagógico escolar, sempre que necessário ou solicitado, 

deslocar-se-á às unidades escolares, para ações de orientação técnica descentralizada; 

     - Atuar como orientador e facilitador, visando acompanhar as unidades 

escolares no desenvolvimento das atividades implementadoras do currículo, 

avaliando seu andamento e orientando os coordenadores escolares e os docentes de modo a 

assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria de Educação, o Plano 

Nacional e Municipal de Educação e as metas da unidade escolar em sua proposta 

pedagógica; 

  - Agir na orientação técnica, a fim de implementar e acompanhar o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas das Unidades Escolares; 

   - Construir normativas para elaboração de propostas pedagógicas das Unidades 

Escolares jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá, 

cuidando de seu acompanhamento e atualizações periódicas de acordo com as 

necessidades da comunidade em que a Unidade Escolar estiver inserida; 

  - Elaborar e acompanhar projetos técnicos de sustentabilidade pedagógica e 

especiais a serem executadas pelas Unidades Escolares vinculadas ao Sistema Municipal de 

Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

 - Estruturar em cooperação com o conselho municipal da educação e unidades 
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escolares, a estrutura Curricular das modalidades de Ensino conforme a área de 

conhecimento; 

 - Elaborar parecer pedagógico sempre que solicitado, sobre assuntos relacionados à 

oferta do ensino e da aprendizagem, bem como, intervir sempre que necessário nas 

propostas pedagógicas em vigência nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino; 

- Elaborar e acompanhar o Calendário Escolar em cooperação com os 

coordenadores e Supervisores Escolares na execução do calendário escolar à ser enviado 

para aprovação do Conselho Municipal de Educação; 

- Acompanhar, avaliar e apoiar a ação pedagógica das unidades escolares; 

 

- Assessorar e acompanhar o Conselho Municipal da Educação em suas atribuições 

legais no sentido de cumprir a legislação educacional, que regulamenta, fiscaliza e 

propõe medidas para melhoria das políticas educacionais de Santa Luzia do Paruá; 

- Construir em conjunto com os Coordenadores e Supervisores Escolares os 

Regimentos das Escolas Municipais, cuidando de seu acompanhamento e atualização 

periódica; 

- Circular mecanismos de implantação da proposta para educação infantil, 

Ensino Especial, Educação no Campo e do ensino de 9 anos para o Ensino 

Fundamental, zelando pela faixa etária dos estudantes; 

- Auxiliar na elaboração de pré-projetos de lei referentes a assuntos diretos da 

Educação Municipal, como: Criação de Escolas, transferências de Escolas e outras 

solicitações de interesse da Educação Municipal de Santa Luzia do Paruá; 

- Analisar as propostas pedagógicas das escolas urbanas e do campo, 

acompanhando a tramitação para a aprovação do Conselho Municipal de Educação; 

- Propor, supervisionar, analisar e revisar projetos de Formação Continuada 

Permanente dos Profissionais da Educação e acompanhar a apresentação ao Conselho 

Municipal de Educação; 

- Atender convocação da Secretaria Municipal de Educação para fazer 

representação pública em órgãos de competência pedagógica e de normativas educacionais; 

- Avaliar os resultados do trabalho docente, estabelecendo estratégias de 

aprendizagem para a recuperação de alunos com menor rendimento escolar; 

- Colaborar em todas as ações da Secretaria de forma coletiva em prol da 

qualidade do Ensino oferecido pelas Unidades Escolares vinculadas ao Sistema Municipal 

de Ensino de Santa Luzia do Paruá. 

- Elaborar instrumentos de suporte pedagógico em parceria com a equipe de 

coordenação e supervisão escolar, visando orientar a prática docente a ações da supervisão no 

processo de inspeção escolar. 
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5.1.8.1. COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO POR 

MODALIDADE DE ENSINO: EDUCAÇÃO  INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL- (REGULAR E EJAI)- EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A coordenação por modalidade de ensino, exerce um papel fundamental no 

acompanhamento das ações pedagógicas, e suas atribuições vão além das orientações aos 

docentes, estimulando o grupo na percepção e sensibilidade das necessidades existentes, em 

colaboração com todos os envolvidos no processo educativo, tendo em vista que ela precisa 

estar sempre atenta ao cenário que se apresenta a sua volta, valorizando os 

profissionais da sua equipe e acompanhando os resultados, pois o trabalho em equipe é fonte 

inesgotável de superação e valorização do profissional. 

 

  São atribuições do Coordenador Pedagógico por Modalidade de Ensino: 
 

Coordenar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico ou Proposta Pedagógica, PDE e do 

Regimento Escolar com os gestores, acompanhando a sua execução; 

Elaborar e apresentar o plano de trabalho no início do ano letivo; 

Coordenar e implementar ações no sentido de melhorar o desempenho escolar; 

Orientar o trabalho dos docentes na elaboração, execução e avaliação do plano 

pedagógico, adequando à Proposta Pedagógica, e ao currículo escolar; 

Considerar a análise dos resultados das avaliações instituídas pela Secretaria de Municipal 

de Educação e Estadual, como referência, no planejamento das atividades pedagógicas; 

Assessorar, técnica e pedagogicamente, os supervisores e docentes de forma a adequar o seu 

trabalho aos objetivos das instituições escolares da rede e aos fins da educação; 

Acompanhar e orientar sistematicamente o planejamento e a execução dos trabalhos 

pedagógicos realizados nas escolas; 

Participar de programas de formação continuada que possibilitem o seu aprimoramento 

profissional e, consequentemente, o seu fazer pedagógico; 

Coordenar e incentivar a prática de estudos que contribuam para a apropriação de 

conhecimentos dos supervisores e do corpo docente; 

Acompanhar e avaliar os resultados do rendimento escolar dos alunos junto as 

coordenações pedagógicas e gestão das escolas; 

Elaborar e propor à Secretaria municipal de Educação projetos, juntamente com a gestão 

Escolar, que visem à melhoria acadêmica dos alunos. 

- Participar do planejamento e promoção de encontros pedagógicos, seminários, fóruns, 

palestras, oficinas/Formação Continuada, visando orientar supervisores escolares, gestores e 

docentes da Educação Infantil, Ensino Fundamental- regular e EJAI e educação do campo, 

quanto a atuação de acordo com as Diretrizes Nacionais e Estadual e Municipais da 

Educação. 
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- Articulação com a coordenação de programas educacionais (Pacto pela Aprendizagem, Sistema 

PDDE Interativo, processo avaliativo/provão municipal/SAEB/SEAMA, Avaliação Nacional de 

Alfabetização, Olimpíada Língua Portuguesa e Matemática, PSE e Atividades complementares, 

visando fortalecimentos das ações didáticas e pedagógicas de formar integrada.   

Desempenhar outras atribuições de natureza pedagógica que lhe forem solicitadas. 

 

5.1.8.1.2- EQUIPES DE SUPORTE AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA E NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA:  

 
6.1.8.1.2- EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR: 

 
A Equipe de supervisão Escolar funcionará coordenada em parceria com a 

coordenação pedagógica por modalidade de ensino, com a finalidade de coordenar, orientar e 

supervisionar o funcionamento escolar e deve se realizar na escola, integrada à equipe 

docente, com âmbito de ação didática, curricular e ações de naturezas pedagógicas, 

administrativas e de inspeção. 

                A Supervisão Escolar, visa acompanhamento ao aluno com ajuda de professores, 

para um bom desenvolvimento do ensino-aprendizagem, bem como ajuda no fornecimento de 

materiais alternativos, para tornar conteúdos mais atrativos visando sempre uma melhoria na 

aprendizagem; 

São atribuições da Equipe de Supervisão Escolar: 

- Coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva na escola, oferecer 

orientação e assistência aos professores, bem como fornecer aos mesmos materiais e 

sugestões de novas metodologias para enriquecer a prática pedagógica; 

- Orientar os professores no planejamento e desenvolvimento dos conteúdos, bem 

como sugerir novas metodologias que os avaliem na prática pedagógica e aperfeiçoem seus 

métodos didáticos; 

- Acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola e o trabalho do 

professor junto ao aluno auxiliando em situações adversas. 

- Procurar soluções para situações que permeiam o relacionamento aluno-professor, 

pois é uma pessoa apta e disponível para atender problemas individuais, bem como elevar os 

bons trabalhos realizados. 

- Elaborar instrumentos de suporte pedagógico em parceria com a equipe de 

coordenação, visando orientar a prática docente e o processo de supervisão e inspeção escolar. 
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- Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade 

escolar como suporte necessário ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; 

- Participar junto à comunidade escolar na criação, organização e funcionamento 

das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escolar, Grêmio Estudantil e outros, 

incentivando a participação e democratização das decisões e das relações na Unidade Escolar; 

- Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização 

do Regimento Escolar e utilização como instrumento de suporte pedagógico; 

- Participar do processo de escolha de Representantes de Turmas (aluno, professor) 

com vistas ao redimensionamento do processo ensino aprendizagem; 

-Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, 

planos, programas e outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que 

se refere ao processo ensino aprendizagem, bem como ao encaminhamento de aluno à outros 

profissionais quando a situação o exigir; 

- Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, 

atualização e redimensionamento da ação específica do Supervisor Escolar; 

- Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo 

junto com à comunidade educativa, sendo mediador da ação docente, considerando a 

realidade do aluno como foco permanente de reflexão do cotidiano educativo; 

- Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; 

- Participar, junto com os professores da sistematização e divulgação de 

informações sobre o aluno para conhecimento dos pais, e em conjunto discutir os possíveis 

encaminhamentos; 

 

-Coordenar a análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto com o 

professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, 

qualificando o processo ensino-aprendizagem; 

 - Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais 

especialistas e professores o processo de identificação e análise das causas, acompanhando os 

alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem; 

- Coordenar o processo de articulação das discussões do currículo com a 

comunidade educativa, sendo o mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno 

como foco permanente de reflexão redirecionado do currículo; 

- Subsidiar o professor no planejamento da ação pedagógica, para o alcance da 

articulação vertical e horizontal dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, 

quando necessário, o processo ensino-aprendizagem; 
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- Realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo pareceres e informações 

técnicas na área de supervisão escolar; 

- Acompanhar e avaliar o aluno estagiário em supervisão escolar, junto à instituição 

formadora; 

- Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, considerando a ética profissional; 

-Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 
5.1.8.1.2.1- EQUIPE MULDISCIPLINAR: 
 
A Equipe Multidisciplinar para atender o espaço escolar deve ser composta por 

psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, nutricionista e assistente social, com a finalidade 

de integrar a equipe pedagógica da Rede municipal de Ensino, com a função de assistir o setor 

educacional, com atendimento individual e coletivo, tendo como prerrogativa articular os 

segmentos profissionais da educação, instâncias colegiadas e comunidade escolar. 

Atribuições da Equipe Multidisciplinar: 

-Organizar uma forma de trabalho especial, que visa, principalmente a ajuda mútua 

entre profissionais de uma mesma área ou áreas diversas (educação, saúde, assistência social, 

juntamente com profissionais educadores. 

 -Propor a construção de um determinado trabalho, tendo em vista um objetivo 

comum, permitindo que todas façam parte de uma mesma ação. 

- Trocar conhecimentos entre a equipe multidisciplinar, coordenação pedagógica, 

supervisão escolar, visando fortalecimento das relações humanas, pois motiva a buscar de 

forma coesa os objetivos traçados.  

- Aprofundar estudos da Legislação que embasa o trabalho da equipe 

multidisciplinar, sendo conhecimento necessário para aplicação de ações educativas 

pedagógicas: como prevenção, adoção de medidas em relação a situações de discriminação, 

étnico-racial, social e outros assuntos, através de leituras, discussões e debates nos encontros 

da equipe. 

 - Orientar trabalho preventivo sobre Bullying, discriminação e outros, através de 

palestras, pesquisas, atividades em sala.  

-Observar comportamento dos alunos em possíveis situações de discriminação 

étnico-racial, social e sexual, diálogo particular com os envolvidos e com o psicopedagogo e 

ou pedagogo. 

- Manter contato com os pais para um trabalho conjunto com a escola sobre a 

situação. 
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 - Contatar com pessoas especializadas nos temas dos estudos dos integrantes da 

equipe, e os trabalhados pelos professores em sala de aula, para a realização de palestras, 

seminários e apresentações para aperfeiçoamento dos professores e dos alunos. 

 - Elaborar o plano de ações integradas visando efetivação das atividades. 

 

5.1.9 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

                      O Departamento Administrativo, assume o relevante encargo de manter, com 

eficiência e eficácia, a documentação, a escrituração e arquivos da Secretaria Municipal de 

Educação, composto por uma Equipe de digitadores e Auxiliares Administrativos com a 

finalidade de auxiliar o funcionamento da SEMED no desenvolvimento dos trabalhos 

burocráticos internos e externos. 

Atribuições do setor administrativo: 

- Organizar documentos e arquivos com racionalidade garantindo a segurança, 

facilidade de acesso e o sigilo profissional; 

- Digitar ofícios, declarações, memorandos e outros, 

- Fazer anotações dos serviços e recados ao secretário; 

- Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; 

- Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à 

Secretaria; 

- Manter atualizadas as coleções de leis, pareceres, decretos, regulamentos e 

resoluções, circulares, portarias, avisos e despachos que digam respeito às atividades da 

SEMED; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

 

5.1.10- DEPARTAMENTO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS 
EDUCACIONAIS: 

 

             Os programas educacionais, em geral, consistem em um conjunto de 

ferramentas que visam melhorar o processo de aprendizagem e ensino nas escolas por meio de 

ações práticas aplicadas no dia a dia em sala de aula, efetivados através de parcerias com o 

governo federal e estadual por meio de adesão e convênios firmados entre os entes federados. 

             Os programas são coordenados por profissionais da área educacional ou 

técnicos indicados pela Secretaria Municipal de Educação. 

São atribuições dos Coordenadores dos Programas Educacionais: 

- Fazer adesão aos Programas Educacionais; 

- Manter atualizados os dados cadastrais nos sistemas; 

- Coordenar a funcionalidade e execução dos programas; 
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- Manter informados os gestores sobre a situação dos programas como: (prestação 

de contas, documentos e outros); 

- Realizar oficinas, seminários, palestras de formação continuada para os 

profissionais da educação sobre a funcionalidade e objetividade dos programas; 

- Fazer relatórios semestrais sobre o desenvolvimento dos programas e enviar ao 

Secretário; 

- Participar de reuniões junto ao Conselho Municipal de Educação e outros, 

apresentado a finalidade dos programas; 

- Manter contatos com FNDE/MEC e ou governo estadual sobre a funcionalidade 

dos programas ou dúvidas sobre os mesmos; 

PROGRAMAS: FNDE (SIMEC/PAR/PDDE/PBF), PACTO PELA 

APRENDIZAGEM, SEAMA, PME, BUSCA ATIVA ESCOLAR, FREQUENCIA 

ESCOLAR, PROGRAMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR, PSE E OUTROS. 

 

5.1.11- COORDENAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E ATENÇÃO À 

SAÚDE DO ESCOLAR 

Tendo em vista que a Coordenação de Ensino Especial e Atenção à Saúde Escolar 
 

abrange áreas distintas de atuação, que, apesar de pontos de contato, são 

específicas, resultando da dicotomia a necessidade de elaboração de instrumentos de 

planejamento diversos, apresenta-se neste documento as atribuições e ações 

previstas para esta coordenação nas suas duas vertentes específicas. 

 

5.1.11.1- Educação especial/inclusão: 

Política Municipal de Educação Especial, na perspectiva de Educação Inclusiva 

visa orientar o sistema educacional no sentido de assegurar a inclusão dos alunos com  

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, criando 

as condições efetivas nas classes comuns do sistema regular de ensino, nas salas de recursos 

multifuncionais, para inclusão destes alunos à vida escolar e, consequentemente, à vida 

econômica e social. Desta forma, fica na responsabilidade da coordenação as seguintes 

atribuições: 

Disponibilizar, no contra turno, o Atendimento Educacional 

Especializado como complementação/suplementação de ensino em salas multifuncionais; 

Promover a acessibilidade: física, de comunicação e de transporte; 
 

Possibilitar a formação continuada dos profissionais da educação na 

perspectiva da educação inclusiva; 

Favorecer a formação continuada dos professores especializados no 
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Atendimento Educacional Especializado; 

Articular junto a gestão municipal a presença de um intérprete em sala de aula 

para os alunos surdos usuários de LIBRAS como primeira língua e também de professores 

especializados em Salas de Recursos Multifuncionais, inclusive instrutores para os alunos 

com surdez; 

 - Capacitar professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares para o 

atendimento às necessidades educacionais dos alunos. 

 - Assessorar escolas e professores para o atendimento dos educandos com 

necessidades educacionais especiais. 

  - Realizar visitas nas escolas para orientação aos professores da classe comum 

sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o envolvimento do aluno especial 

em todas as atividades do grupo. 

- Orientação e encaminhamento dos alunos com necessidades especiais

 ao atendimento com profissional especializado. (Psicólogos Fonoaudiólogos 

Psicopedagogos Médicos); 

- Avaliação permanente do processo educativo nas escolas para o atendimento

 dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Articular políticas públicas com outros setores. 
 
 

5.1.11.2- Atenção à Saúde Escolar/ proposta de ações a serem desenvolvidas 

pelo PSE  
 

Com vistas em oferecer um atendimento de qualidade que contribua para a 

formação integral dos estudantes foi inserido no quadro funcional da Secretaria Municipal de 

Educação mais este departamento, o qual propõe e desenvolve ações de promoção, prevenção 

e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças da rede pública municipal de ensino. 

Dessa forma a proposta é realizar a interface entre as Secretarias Municipais de 

Educação e de Saúde de modo a garantir que os programas de saúde do escolar não 

comprometam a dinâmica da escola, prevenindo que compitam ou se sobreponham 

aos momentos de atuação do professor ou atividades dos educandos; garantir que as 

intervenções específicas da saúde na educação, principalmente as educativas, clínicas, 

ou preventivas estejam sintonizadas com o planejamento pedagógico da escola, de 

modo a que tenham sempre um caráter pedagógico, aproveitando no processo de ensino-

aprendizagem, bem como criar um calendário de atividades da área de saúde nas escolas, 

proporcionando que estas tenham prévio conhecimento dos programas que serão 

desenvolvidos ao longo do ano letivo, de modo a que os profissionais da educação e os 
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escolares se encontrem avisados, podendo trabalhar os temas da saúde num contexto 

interdisciplinar. (Equipe PSE) 

Ações Propostas: 

 

-Agendar reuniões periódicas com os pais para debater temas sobre a saúde do 

escolar, 

- Realizar palestras e oficinas sobre temas de saúde do escolar; 

 

- Verificar a qualidade nutricional da merenda escolar; 

- Exibir vídeos e filmes educativos sobre a saúde da criança; 

- Realizar seminários sobre prevenção de violência, acidentes e garantia dos 

direitos das crianças. 

5.1.12- DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

AOS CONSELHOS 

  A coordenação de suporte técnico aos conselhos vinculados ao Sistema Municipal 

de Ensino de Santa Luzia do Paruá, deve atuar contribuindo com a formulação de legislações, 

auxiliando na organizado dos mecanismos de supervisão, garantindo o efetivo trabalho das 

coordenações, e a execução das Políticas Públicas Municipais; 

São atribuições dessa coordenação: 

- Assumir o papel de assistência, orientação e acompanhamento das 

atividades dos conselhos, zelando pela sua atuação e organização de seus regimentos e 

habilitações legais de funcionamento; 

- Formular, coordenar, controlar, a avaliar a execução dos documentos de 

fortalecimento às políticas educacionais do Município de Santa Luzia do Paruá; 

- Assessorar os conselhos municipais na execução e avaliação de 

programas educacionais e implementação de inovações no âmbito pedagógico, 

legislação, alimentação, fiscalização e gerenciamento dos recursos da Educação Municipal; 

- Zelar pelos documentos pertinentes aos conselhos vinculados ao Sistema 

Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Agir no desenvolvimento de atividades atinentes à sua natureza, oferecendo 

apoio, suporte logístico e funcional para a execução das políticas educacionais que 

dependerem da ação dos conselhos do Sistema Municipal de Ensino. 

 
 

5.1.13- DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA/COORDENAÇÃO DE 

LEGISLAÇÃO E NORMAS ESCOLARES, COMPETE:  

- Construir e analisar as normas pertinentes à legislação educacional do 

Sistema Municipal de Ensino, com base, na legislação estadual e federal; 

 

- Participar e cooperação com a Coordenação pedagógica da elaboração da 
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estrutura curricular do Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Participar na elaboração do calendário escolar das unidades escolares do 

Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Elaborar e analisar pareceres e resoluções destinadas à manutenção e 

desenvolvimento da Educação Municipal; 

- Assessorar e acompanhar as ações dos conselhos vinculados ao Sistema 

Municipal de Ensino em suas atribuições legais no sentido analisar e interpretar a 

legislação educacional vigente; 

- Ser suporte e orientador técnico para as Unidades Escolares, quanto da 

realização das inspeções escolares para credenciamento de unidades escolares e 

procedimentos para autorização e reconhecimento dos cursos ofertados pelo Sistema 

Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Renovação de reconhecimento das modalidades de ensino e convalidação dos 

estudos dos alunos vinculados ao Sistema Municipal de Ensino; 

- Analisar em conjunto com a Coordenação pedagógica, as propostas 

pedagógicas das Unidades Escolares Urbanas e do Campo, acompanhando a 

tramitação de sua aprovação pelo Conselho Municipal de Educação; 

- Analisar em conjunto com a coordenação pedagógica os projetos de 

formação continuada dos profissionais da educação; 

- Avaliar, organizar e planejar processos operacionais referentes aos 

procedimentos de acompanhamento e avaliação do cumprimento das políticas 

educacionais em parceria com a equipe pedagógica e do Sistema Municipal de Ensino de 

Santa Luzia do Paruá; 

- Prestar assistência técnico-educacional às Coordenações pedagógicas da 

Secretaria Municipal de Educação, bem como, às coordenações e direções das 

unidades escolares; 

- Realizar análise técnico-educacional dos processos referentes às ações de 

inspeção escolar, em especial os de acompanhamento e avaliação, autorização 

de funcionamento, certificação e denúncias, procedendo com sua revisão e instrução. 

- Propor e desenvolver capacitação continuada junto ao Gestor Municipal; 
 

- Assessorar ao Secretário Municipal da Educação, bem como órgãos e 

setores da estrutura básica da Secretaria nos assuntos de sua área de atuação e ainda, sempre 

que demandada oficialmente, de outros órgãos e/ou setores da Administração Pública; 

- Zelar pelo cumprimento da legislação Municipal e demais atos legais que 

interferem diretamente nos trabalhos do Sistema Municipal de Ensino, intervindo sempre que 

for de sua competência; 
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- Agir com guardião em cooperação com os departamentos competentes 

dos procedimentos de escrituração, certificação, custódia e gestão do acervo de escolas 

extintas, através da proposição, elaboração e edição de normas operativas que 

garantam sua aplicabilidade e da adoção de procedimentos e ações integradas 

compatíveis; 

 

- Estabelecer diretrizes, normas e regulamentos, dentro dos parâmetros definidos 

pela legislação em vigor, para as unidades subordinadas, bem como gestão de pessoal e 

rotinas profissionais; 

- Propor, desenvolver e implementar políticas públicas de acompanhamento e 

avaliação das instituições que integram o Sistema de Ensino, sob a forma de programas 

de trabalho que possibilitem fomentar o atendimento integral ao princípio da garantia de 

padrão de qualidade de ensino através de ações sistemáticas de conformidade; 

- Realizar, por meio de pronunciamento técnico, a avaliação de 

propostas de regulamentação afetas à dinâmica de oferta da Educação Básica; 

- Planejar, coordenar, gerir, orientar, controlar e avaliar as ações das unidades 

que são subordinadas ao Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá. 

 
 

5.1.14. COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETE: 

A Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação é 

composta por um profissional da educação com formação pedagógica ou técnico com 

atribuições de: 

 - Agir como representantes dos órgãos Municipais e da sociedade, gerenciando 

equipe técnica de acompanhamento, controle e apoio à realização das metas do 

Plano Municipal de Educação; 

- Articular o Fórum municipal de Educação na mobilização, planejamento e 

realização de conferências municipais de educação anualmente, para apreciação dos 

resultados do processo de monitoramento e avaliação do PME;  

- Fazer o levantamento dos dados educacionais, servindo como base na assessoria 

no ato de elaboração de proposta de Documento-Base para construção de políticas 

públicas educacionais à nível municipal; 

- Analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda educacional no 

território do município; 

- Divulgação dos resultados das metas através de boletins informativos, panfletos e 

outros; 

- Formular em conjunto com os demais departamentos e representantes da 
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sociedade as metas, estratégias e indicadores com base nos levantamentos realizados (Plano 

de monitoramento e avaliação e caderno de indicadores); 

- Avaliar em conjunto com o Dirigente Municipal a necessidade de 

investimentos necessários para cada meta; 

- Analisar a coerência do conjunto das metas e sua vinculação com as metas 

estaduais e nacionais; 

- Estabelecer coerência e conexão entre o plano de educação e o 

projeto de desenvolvimento das políticas públicas municipais; 

- Servir de orientador dos trabalhos de caráter técnico, junto ao grupo de estudos 

formado por representantes da Secretaria de Educação, Administração, Planejamento 

e Finanças do Município e de representantes da comunidade; 

- Atuar no levantamento e gerenciamento de todos os dados e informações 

relevantes para conhecer o quadro atual da quantidade e qualidade da oferta 

educacional no município, de forma que as metas do plano municipal da educação, vá ao 

encontro das políticas públicas do Município. 

 

6. - ÓRGÃOS INTERLIGADOS A SEMED 

6.1.1. ALMOXARIFADO 

O almoxarifado, em um órgão público, é a unidade administrativa: Responsável 

pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo, que são registrados de acordo com 

as normas vigentes, após a chegada dos materiais é feita a conferencia dos documentos de 

entrada de material, e liberar as Notas Fiscais para pagamento; 

- Receber e viabilizar o atendimento às requisições de materiais dos departamentos 

e seus setores; 

- Controle e registros de entrada e saída dos materiais sob guarda; 

- Organização do almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a 

segurança dos materiais em estoque; 

- Distribuição de materiais, produtos, equipamentos e outros. 

 

6.1.2- COORDENAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

A Coordenação da Alimentação Escolar deve ser assumida por um profissional 

responsável por garantir a alimentação escolar de boa qualidade, tendo em sua ação 

acompanhar, fiscalizar e garantir a aplicação dos recursos destinados para as escolas para 

compra da merenda escolar. Garantindo que nas escolas sejam oferecidos cardápios 

balanceados e superam a média de necessidades nutricionais recomendada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
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Para garantir o melhor em sua atuação, a coordenação buscará desenvolver um 

trabalho em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), entidade responsável 

por fiscalizar a aplicação do dinheiro repassado às escolas para a compra de 

gêneros alimentícios. 

A coordenação da Alimentação Escolar em parceria com a nutricionista deverá: 

- Elaborar cardápios para as unidades escolares das zonas urbana e rural;  

- Oferecer curso de capacitação para manipuladoras de alimentos (merendeiras e 

auxiliares); 

- Realizar reuniões com representantes da agricultura familiar local, com o 

propósito de priorizar a compra de produtos que atendam ao cardápio previsto, feito 

com a supervisão de uma Nutricionista; 

- Organizar e monitorar os recursos destinados os programas de alimentação 

escolar; 
 

- Atuar junto às Unidades Escolares quanto ao investimento dos recursos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

- Elaborar cardápios especiais para alunos com patologias e necessidades 

especiais portadores de orientações medicas; 

- Coordenar a aquisição, preparo e distribuição da merenda escolar em toda a rede 

escolar pública do Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia do Paruá; 

- Proporcionar palestras, treinamentos e capacitações para manipuladores de 

alimentos com foco na alimentação escolar; 

- Ministrar e/ou organizar palestras nas unidades escolares, reforçando a 

importância da alimentação escolar e os meios que garantem a oferta da alimentação escolar 

saudável; 

- Gerenciar e propor soluções para os casos conflitantes relacionados a merenda 

escolar no Município; 

- Vistoriar o cumprimento do cardápio escolar, fazendo levantamento da 

aceitação da alimentação escolar oferecida, intervindo sempre que necessário; 

- Agir junto ao departamento de compras da alimentação escolar, conferindo e 

efetivando os pedidos dos produtos para a merenda escolar junto às Unidades Escolares; 

- Fiscalizar a preparação e armazenamento da merenda escolar e dos locais e 

materiais necessários ao seu preparo; 

- Fazer valer todas as atribuições das Merendeiras e Nutricionistas, 

estabelecidas na legislação Municipal, Federal e demais normas do Conselho de 

Alimentação Escolar Municipal e Federal; 

- Organizar a prestação de contas do departamento de Merenda Escolar; 
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- Fazer relatórios mensais e ou bimestrais sobre a distribuição dos produtos. 

 

6.1.3- COORDENAÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA 

FROTA ESCOLAR (TRANSPORTE E ESCOLAR): 

Um dos grandes problemas enfrentados por alunos que residem nas regiões rurais 

é a dificuldade de chegar até a escola, ocasionando falta e abandono em vários casos. 

Diante disso, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases no seu artigo 10 define que os 

Estados e Municípios são responsáveis pelo transporte escolar dos alunos que estudam em 

escolas públicas. 

Assim, o departamento do Transporte Escolar tem como objetivo garantir e 

oferecer aos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio o acesso a estes 

estabelecimentos de ensino. Neste contexto, esse departamento realizará as seguintes ações:  

- Coordenar, controlar, realizar a gestão da manutenção e conservação da frota 

veicular da Secretária Municipal da Educação; 

 

- Fazer a verificação de data dos vencimentos da documentação veicular e 

solicitar a renovação dos mesmos; 

- Organizar e coordenar as rotas do transporte escolar, garantindo acesso a 

todos os alunos vinculados ao Sistema Municipal de Ensino; 

- Encaminhar as solicitações pertinentes à coordenação dos serviços ofertados 

pelos motoristas dos veículos escolares, zelando pela disciplina, segurança e qualidade do 

transporte/escolar; 

- Verificar os veículos com necessidades de manutenção preventiva, agindo de 

forma a 
 

Antecipar os problemas mecânicos e organizacional; 
 

- Coordenar os motoristas do agente transporte escolar, fazendo relatório de 

conduta, notificando pessoal e judicialmente os casos conflitantes; 

- Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos veículos do transporte 

escolar;  

- Controlar e cuidar para que o contrato firmado entre a Prefeitura e 

prestadores de 

Serviços sejam cumpridos; 
 

- Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos e alunos que 

utilizam o transporte; 

- Atender a pais de alunos e professores das escolas sobre problemas no transporte;  

- Controlar os mapas de quilometragem diários; 

- Acompanhar as inspeções nos veículos que prestam serviço; 
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- Trabalhar junto à direção das escolas que utilizam o transporte para que o serviço 

seja executado da melhor maneira; 

 

- 6.1.4- CONSELHOS QUE COMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO: 

-São órgãos colegiados com funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras da 

política educacional funcionando interdependente e com autonomia para desenvolver suas 

atribuições, sendo sua manutenção apoiada pela da Secretaria Municipal de Educação e 

Prefeitura. 
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7. CONSIDERAÇÕES: 
 
Propor um plano de gestão para o desenvolvimento das ações na 

educação municipal e buscar dar autonomia aos agentes da gestão dos sistemas de ensino, 

ao mesmo tempo em que fortalece o município como ente federativo, delega maiores 

responsabilidades em nível local na provisão dos serviços essenciais, como a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. Se, por um lado, essa autonomia passa a desafiar os 

dirigentes a desenvolverem permanentemente a capacidade institucional e de gestão dos 

órgãos de educação municipal, de outro, permitiu o nascimento e crescimento do pensar em 

metas de inovações no âmbito local até então pouco conhecidas e valorizadas pelos demais 

atores do sistema educacional. 

Entre os inúmeros desafios postos, buscaremos em consonância com o Plano 

Municipal de Educação (PME), Plano Nacional de Educação (PNE), oferecer condições de 

melhorar substantivamente os resultados dos sistemas de ensino municipal, de forma que 

esta passo refletir nos indicadores internos e externos de qualidade da educação. Pois, 

sem educação de qualidade para todos não haverá chance para o desenvolvimento do 

País e o futuro das novas gerações será incerto. 
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