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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal Decenal de Educação tem como objetivo definir e discutir  

políticas, estratégias e diretrizes educacionais para Nova Candelária para o prazo 

de 10 anos, em todos os níveis e modalidades de ensino. Ele tornou-se obrigatório 

ao municípios a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, Lei 

nº10.172/2001, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, com 

base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes. 

O Plano Municipal de Educação, neste município, foi lançado oficialmente 

no dia 17 de junho do corrente ano, onde foram apresentadas à comunidade as 

Comissões Central e Temática do Plano Municipal de Educação, nomeados 

através da Portaria nº1007/04 pelo poder Executivo Municipal. Estas Comissões 

trabalharam intensamente na organização das 6 Câmaras Setoriais, que 

aconteceram no decorrer do mês de setembro e outubro, realizando amplas 

discussões com a comunidade sobre os temas em questão. 

A comunidade foi intensamente mobilizada para a participação das 

Câmaras Setoriais nas quais foram discutidos e votados objetivos e metas para a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Médio, Profissionalizante, Superior, Educação Especial e Educação Ambiental. 

Também foi realizada com a comunidade, uma pesquisa social sobre a 

escolaridade da população, que serviu como base para a elaboração dos 

diagnósticos apresentados em cada Câmara Setorial. As Entidades também 

participaram dos encontros de discussão e responderam a uma pesquisa de 

campo sobre as necessidades educacionais atuais e com projeção para os 

próximos 10 anos, que foram utilizadas como apontamentos para a pré-

elaboração das metas. 
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Este documento, O Plano Decenal Municipal de Educação de Nova 

Candelária, é resultante do empreendimento de toda uma equipe, que juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação 

articularam todo o processo de elaboração do mesmo, pautado nas necessidades 

apontadas pela comunidade. 

Após, a aprovação deste plano pela Câmara Municipal de Vereadores, ele 

será  divulgado na comunidade e formada uma Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação que se reunirá para esporadicamente acompanhar e avaliar a execução 

do mesmo. 
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2. HISTÓRICO DE NOVA CANDELÁRIA 
 

A área hoje ocupada pelo município de Nova Candelária, pertencera até a 

sua emancipação aos municípios de Boa Vista do Buricá e Crissiumal. 

 Sua denominação “Candelária”, segundo registros, originou-se pelo fato de 

ser “Orago da Capela Nossa Senhora da Purificação”. Com a emancipação do 

município e em virtude de já haver um município com o nome Candelária, adotou-

se o topônimo “Nova” ficando a denominação Nova Candelária. 

 Até 1930, a área municipal era habitada por caboclos descendentes de 

portugueses e indígenas. Não eram proprietários das terras e as ocupavam 

apenas para colher o necessário para o sustento.  

 Com a compra das terras por parte dos teuto-brasileiros, que as 

escrituraram legalmente, os caboclos procuraram outros paradeiros. 

 A colonização efetiva da área municipal aconteceu por volta de 1935, com a 

vinda dos primeiros colonizadores, oriundos da Colônias Velhas, que ali passaram 

a construir suas moradias, desbravar  a densa mata e plantar algo para a 

subsistência e organizar-se socialmente. 

 Sentindo a necessidade de uma escola , por volta  de 1937, iniciou-se a 

educação aos seus filhos que iam crescendo juntamente com os pais cultivando a 

terra. Foram contratados os primeiros mestres responsáveis também pelo serviço 

comunitário e educacional do povo e eram pagos pelos moradores da colonização, 

que também construíam as escolas. Nesta época a interação entre pais e escola 

era mais acentuada. 

 Por volta de 1960, a remuneração dos professores passou para o poder 

público, livrando os pais desta responsabilidade. 
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 A educação começava com a família e era rígida em todos os aspectos. 

Mesmo assim, havia solidariedade e amor entre os membros da família e, também 

entre as famílias. Tanto na família quanto na escola eram cultivados os valores 

como: o respeito, a honestidade, a moral, a solidariedade, o espírito de luta, a 

dedicação ao trabalho e a fé em Deus.  

 Aos domingos e dias santos, as famílias reuniam-se para fortalecer-se 

mutuamente e para louvar e agradecer a Deus, pela força e pela proteção que 

gozavam, em meio às dificuldades de um mundo novo e desconhecido. Todas as 

datas festivas eram cultivadas com muita seriedade, pois ali se comemorava todo 

o trabalho e sacrifício por eles vividos. 

 A saudade da terra natal, dos parentes e dos amigos, era amenizada, com 

fé num Deus bondoso e misericordioso, que era cultivada com simplicidade e 

modéstia, no próprio lar ou grupos de famílias, através de orações e canções 

musicais. 

 A emancipação do município de Nova Candelária, em 1997 e o advento da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aconteceram simultaneamente, 

fazendo com que além de organizar o novo município houvesse a necessidade de 

adapta-lo à nova lei. 

 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), que passou a vigorar  a partir de 1º de 

janeiro de 1998, para o Município de Nova Candelária, até hoje, representa 

prejuízo em torno de 50% todos os anos. Em 2004, esse percentual poderá atingir 

a casa dos 60%.  

 O novo município recebeu dos municípios mães 07 escolas municipais 

ativas e 05 escolas municipais desativadas. 

 O ano letivo de 1997 iniciou com 06 escolas municipais em funcionamento, 

sendo a Escola São Nicolau de Linha XII desativada. 
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 Em 1998, foram também desativadas as escolas São José de Sanga Bela e 

Três Beatos Mártires de Lajeado Pardinho. 

  No ano de 2004 o município conta com 04 escolas municipais e 01 escola  

estadual em funcionamento. 

 As tabelas a seguir, mostram o número de alunos da Rede Municipal e  

Estadual de Ensino desde a emancipação do município de Nova Candelária: 

 

TABELA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

Ano Ed. Infantil Ens. Fundamental Total 

1997 -- 191 191 

1988 52 199 251 

1999 33 200 233 

2000 34 212 246 

2001 27 182 209 

2002 29 175 204 

2003 43 180 223 

2004 35 184 219 

Fonte: SMEC (Censo Escolar) 

TABELA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
Ano Ed. Infantil Ens. Fundamental Ens. Médio Total 

1997 25 302 -- 327 

1998 28 289 -- 317 

1999 29 299 -- 328 

2000 20 268 -- 288 

2001 36 261 -- 297 

2002 35 238 58 331 

2003 30 225 98 353 

2004 36 209 132 377 

Fonte: SMEC (Censo Escolar) 
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

3.1 DIAGNÓSTICO 

 

A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos específicos 

de educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de forma bastante 

acelerada. Efetiva-se na família, na comunidade e nas instituições, as quais vem 

se tornando cada vez mais intercomplementares. 

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

em dezembro de 1996, o país vive uma reformulação sem precedentes na história 

de sua política educacional. Com a sanção da LDB, os preceitos constitucionais 

foram implantados de forma sistemática. O Brasil, então, começou a experimentar 

uma revolução na maneira de encarar nos seis primeiros anos de vida, como 

direito das crianças, dever do Estado e opção da família. A creche e a pré-escola 

passaram a ser diferenciadas pelo grupo etário das crianças que as freqüenta – de 

zero a três anos e de quatro a seis, respectivamente.  

 Apesar dos avanços garantidos pela nova legislação brasileira, a educação 

infantil ainda enfrenta inúmeros obstáculos, sejam políticos administrativos, 

pedagógicos ou socioeconômicos. No Brasil, a educação das crianças menores de 

7 anos tem uma história  de 150 anos. A mobilização de organizações da 

sociedade civil, decisões políticas e programas governamentais tem sido meios 

eficazes de expansão das matrículas e de aumento da consciência social sobre o 

direito, a importância e a necessidade da educação infantil. 

 Tabela do número de alunos que atualmente freqüentam a educação infantil 

em nosso município. 
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         E.M.Ens.Fund. Papa Pio XII     E.E.Ens.Médio Nª Srª da Purificação 

Pré Nível A ⇒ 17 crianças Pré Nível A ⇒ 19 crianças 

Pré Nível B ⇒ 19 crianças Pré Nível B ⇒ 18 crianças 

     TOTAL  ⇒ 36 crianças      TOTAL ⇒ 37 crianças 

 

 Hoje, sabe-se que há períodos cruciais no desenvolvimento, durante os 

quais o ambiente pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para 

exercer funções em áreas como a matemática, a linguagem, a música. Se essas 

oportunidades forem perdidas, será muito mais difícil obter os mesmos resultados 

mais tarde.  

 

 

3.2 DIRETRIZES 

 

A Educação Infantil inaugura a educação da pessoa. Ela estabelece as bases 

da personalidade humana da inteligência, da vida emocional, da socialização. As 

primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente. 

Na distribuição de competências referentes à educação infantil, tanto a 

Constituição Federal quanto a LDB são explícitas na co-responsabilidade das três 

esferas de Governo, União, Estados, Municípios e da família. A articulação da 

família visa ao mútuo conhecimento de processos de educação, valores, 

expectativas de tal maneira que a educação familiar e a escolar se complementem 

e se enriqueçam. Quanto a União e os Estados, atuarão subsidiariamente em 

apoio técnico e financeiro aos municípios. 

A busca por uma educação infantil de qualidade exigirá a elaboração de 

uma proposta pedagógica com a conseqüente organização de espaços 

adequados, conforme previsto na legislação. Assim, além de estabelecer 
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parâmetros referentes à supervisão ao controle, à avaliação e ao atendimento ao 

educando, os sistemas de ensino e/ou as mantenedoras contarão com o auxílio de 

equipes multidisciplinares. 

A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção 

especial, dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem requer-se a formação permanente, inserida no 

trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente. 

A educação infantil é um direito de toda criança e uma obrigação do Estado. 

A criança não está obrigada a freqüentar uma instituição de educação infantil, mas 

sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de 

atendê-la. Em vista dos efeitos positivos da educação infantil sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, já constado por muitas 

pesquisas, o atendimento de qualquer criança num estabelecimento de educação 

infantil é uma das mais sábias estratégias de desenvolvimento humano, de 

formação da inteligência e da personalidade, com reflexos positivos sobre todo o 

processo de aprendizagem posterior. 

 

3.3 OBJETIVOS E METAS 

 

   1 – Manter e expandir mecanismos e programas que promovam a 

integração entre a família e a escola através de oficinas, reuniões, palestras e 

debates; 

 

 2 – Implementar a infra-estrutura da Educação Infantil, de 4 à 6 anos, 

proporcionando a ampliação do espaço físico, de recreação e ludismo, aquisição 

de materiais pedagógicos e adequação de equipamentos nas escolas existentes, 
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a fim de promover a melhoria do trabalho pedagógico, bem como, atender as 

exigências previstas na Legislação Nacional. 

 

 3 – Incluir e enfatizar gradativamente, no prazo de 1 ano, os temas de 

preservação ambiental, alimentação e higiene nas atividades curriculares da 

Educação Infantil; 

 

 4 – Proporcionar no tempo de vigência do Plano Municipal de Educação, o 

atendimento às crianças de 0 à 4 anos conforme a demanda, inclusive 

estabelecendo, se necessário for, critérios de ingresso além de assegurar garantia 

de qualidade no atendimento; 

 

 5 – Assegurar, no decorrer da década, acompanhamento de equipe 

multiprofissional, em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde, 

ampliando especialmente o atendimento psicológico; 

 

 6 – Ampliar a oferta de cursos para atualização permanente e 

aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil, estabelecendo parcerias entre as redes Municipal, Estadual e Instituições 

de Ensino Superior; 

 

 7 – Implantar em 4 anos uma área de lazer e recreação pública. 
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4. ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

4.1 DIAGNÓSTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é 

obrigatório e gratuito. O art 208 garante sua oferta, inclusive para aqueles que a 

ele não tiveram acesso na idade própria. 

A formação do cidadão deve contemplar o pleno domínio da leitura, 

escrita e cálculo. 

No Brasil, as matrículas no Ensino Fundamental superam 35 milhões. 

Este número é superior as crianças em idade de 7 a 14 anos, representando 

116% dessa faixa etária. Isto significa que muitas crianças matriculadas no Ensino 

Fundamental têm idade superior a 14 anos. 

Os dados da tabela abaixo revelam um aumento nas matrículas de 

crianças de 7 a 14 anos no Brasil, entre os anos de 1991 e 1996. Os dados de 

1998 não disponíveis na tabela revelam progresso com uma taxa de 95% de 

crianças matriculadas. 

Perceba também pela tabela que as diferenças regionais estão 

diminuindo e a taxa de escolarização se aproxima da média nacional 
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Região 
População de 7-

14 Matrículas E.F 7-14 
Taxa de escolarização 

% 
Brasil        

1991 27611580 23777428 86,1 
1996 28525815 25909860 90,8 

Norte    
1991 2248157 1780876 79,2 
1996 2417649 2171209 89,8 

Nordeste    
1991 9010532 6528914 72,5 
1996 9180333 7601089 82,8 

Sudeste    
1991 10737330 10185214 94,9 
1996 11127665 10558852 94,9 

Sul    
1991 3811860 3589194 94,2 
1996 3899007 3773730 96,8 

Centro-Oeste    
1991 1803701 1693230 93,4 
1996 1901161 1804980 94,9 

Fontes: MEC/INEP/SEEC e IBGE 

 

Estes dados revelam que muitas crianças em idade de 7 a 14 anos estão fora 

da sala de aula. Fatos estes que se devem em parte, as condições de exclusão e 

marginalidade social, na qual vivem alguns segmentos da população. É preciso atenção 

com este problema e que estas crianças sejam incorporadas à escola. 

A realidade escolar do nosso município registra 393 matrículas no Ensino 

Fundamental, sendo que destas 209 são da Rede Estadual de ensino e 184 na Rede 

Municipal de Ensino. Estes dados são relativos a matrícula inicial do ano de 2004. 

O município de Nova Candelária conta atualmente com quatro escolas 

municipais, sendo que destas, três escolas possuem o Ensino Fundamental Incompleto e 

uma escola com Ensino Fundamental Completo. 

O gráfico abaixo mostra a distribuição dos alunos da Rede Municipal de acordo 

com a escola que estão freqüentando. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
NOVA CANDELÁRIA
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No gráfico abaixo temos o número e o percentual de alunos que 

freqüentam o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de 

Nova Candelária de acordo com a série que estão cursando. Matrícula inicial-2004 
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DISTRIBUIÇÃO  DOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - REDE 

MUNICIPAL 
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 FONTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Nova Candelária 
 
 

Percebe-se, observando o número de alunos e o percentual que estes 

representam em cada série que a probabilidade é de não ocorrerem grandes alterações 

em relação ao número de alunos comparando os alunos das séries iniciais com os das 

séries finais. 

Ainda é importante destacar que o maior número de alunos freqüenta a 5ª 

série, apesar de que esta série funciona em apenas uma escola do município. 
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O gráfico abaixo mostra a distribuição dos alunos do Ensino Fundamental da 

Rede Estadual de Ensino do município de Nova Candelária de acordo com as séries 

que os alunos estudam, considerando dados relativos a matricula inicial de 2004. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA 
REDE ESTADUAL DE ACORDO COM 

A SÉIRE QUE ESTUDAM
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  FONTE: Secretaria da escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Purificação 
 
 

Observando este gráfico e o número de alunos das séries iniciais em relação 

aos das séries finais, existe a probabilidade da diminuição dos alunos nos próximos 

anos. 
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O gráfico abaixo mostra a distribuição dos alunos do Ensino Fundamental do 

município de Nova Candelária, considerando a matrícula inicial – 2004. 

 

ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO 
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   FONTE: SMEC e Secretaria da escola de Ensino Médio Nossa Senhora da Purificação 

 

Analisando o percentual de alunos de cada série, percebe-se que o maior 

número de alunos se concentra na 5ª série, e comparando o percentual das séries 

iniciais com o das séries finais existe a probabilidade da diminuição do número de 

alunos para os próximos anos. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos- EJA, nos anos 40, era vista como uma extensão 

da educação formal, compensatória e complementar. Nos anos 50, foi considerada como 

educação de base, de desenvolvimento comunitário e, no início dos anos 60, como 

educação libertadora e conscientizadora e como educação funcional, que preparava 

mão-de-obra produtiva. Nos anos 70, o sistema Mobral tratou-a como suplência da 

educação formal. Em síntese, a EJA no país, durante muito tempo, foi tratada como uma 

chaga, que várias campanhas tentaram eliminar, ou como reforma de base, preocupada 

com as causas do analfabetismo. 

 A partir de 1985, período de democratização do país, é que se legitima o campo 

educacional, surgindo a Fundação Educar com inovações político-pedagógicas. A 

Constituição de 1988 exigiu a participação do governo e da sociedade civil na 

erradicação do analfabetismo. Com a LDB 9394/96, foi reafirmado o direito a jovens e 

adultos ao ensino básico adequado às condições peculiares de estudo, e o dever do 

poder público de oferecê-lo gratuitamente. 

 A ressignificação veio nos anos 90, com a elaboração de diretrizes na formulação 

de políticas de alfabetização, em que a educação de jovens e adultos passou a ser vista 

como modalidade de ensino. Assim, os movimentos sociais, as organizações não-

governamentais e as universidades geraram mudanças na educação de jovens e adultos 

através de projetos, programas e propostas que romperam com a padronização da 

exclusão, culminando nas diretrizes do Parecer CEB 11/2000, e no Plano Nacional de 

Educação, PNE. 

 De acordo com o levantamento realizado em 2004, no município de Nova 

Candelária, de um total de 1366 pessoas entrevistadas, 1135 não desejam voltar a 

estudar e 223 desejam voltar à escola, sendo que destas, 182 no turno da noite, 35 no 



 20 

turno da tarde, 4 no turno da manhã, sendo que 2 não optaram por turno. Ainda, do total, 

8 pessoas não responderam a pergunta. 

 A real situação obtida através do levantamento de dados, revelou dificultados 

quanto ao desenvolvimento do EJA em Nova Candelária, sendo que os interessados são 

de diversas localidades e não há compatibilidade na escolha de escola e  turno, para que 

as turmas possam ser organizadas. Há também carência quanto aos recursos humanos 

disponíveis e qualificados em Educação de Jovens e Adultos.    

 

4.3 DIRETRIZES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Buscando a erradicação do analfabetismo e a formação básica do cidadão, a 

Constituição Federal, Estadual e a LDB prevêem a garantia da oferta do Ensino 

Fundamental a todos os brasileiros, mesmo aos que não tiveram acesso na idade 

própria. Porém, além do acesso é necessário garantir a permanência do educando na 

escola, para isso a LDB, em seu artigo 34, recomenda a implantação progressiva do 

ensino em tempo integral, com o intuito de garantir um melhor equilíbrio e desempenho 

do educando para que ele saiba, entenda, compreenda e faça, minimizando a 

repetência. 

 Para que se tenha um ensino fundamental de qualidade, a Constituição prevê nos 

cinco primeiros anos de vigência deste plano, a universalização do Ensino Fundamental, 

sob a responsabilidade do Poder Público que deve assegurar: 

 # Infra-estrutura física das escolas; 

 # Tecnologias educacionais em multimídias; 

 # Atendimento diferenciado da alimentação escolar; 

 # Adaptações adequadas a portadores de necessidades especiais; 

 # Espaços especializados para atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e 

adequação de equipamentos. 
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 # Ampliação do atendimento social em geral; 

 # Educação diferenciada nas escolas do meio rural; 

 #Disponibilidade de professores bem como a valorização de um modelo curricular que 

possibilite a transdisciplinaridade e os temas vinculados as circunstâncias em que vivem 

a maioria da população; 

 # na falta de vagas no ensino público serão promovidas parcerias com a rede particular 

por meio de convênios; 

 # Programas de qualificação dos professores; 

 #Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas. 

 O Plano Decenal de Educação, de acordo com o que estabelece a Constituição de 

1988, afirma a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros no 

campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório e buscar 

a melhoria da qualidade de ensino. Assim a Emenda Constitucional Nº14/12/1996, 

priorizou o Ensino Fundamental, disciplinando a participação de Estados e Municípios, 

bem como a LDB 9394/20 de dezembro de 1996 consolida e amplia o dever do poder 

público para com a educação em geral e em particular para com o Ensino Fundamental. 

 O Ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do Ensino 

Fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir da 

criação na escola de condições de aprendizagem. Assim sendo, o Parecer 740/99 do 

C.E.E./RS explicita os artigos 23 e 24 da Lei 9394/96 que envolvem o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar, isto é, a escola tem a liberdade de organizar a 

educação básica adequando-a as peculiaridades da comunidade, observando a 

universalização da Educação Fundamental e ampliando as oportunidades de 

aprendizagem para crianças, jovens e adultos. 

 Dessa forma, sobressai a necessidade de valorização do aluno em sua totalidade, 

de modo a se oferecer uma educação humanizadora contando com a participação da 
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comunidade, construindo assim uma educação comprometida com o desenvolvimento 

social. 

 

4.4 DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 O Plano Nacional de Educação, em decorrência do art. 214, da Constituição 

Federal de 1988, prevê ações do Poder Público para a erradicação do analfabetismo. 

 Vários motivos decorrem para a evasão escolar. As contingências 

socioeconômicas enfrentadas por crianças e jovens em idade escolar forçaram-na, 

muitas vezes, a deixar de freqüentar as aulas para buscarem o sustento familiar, através 

do trabalho precoce. Outra causa é a falta de perspectiva de futuro através da educação. 

 Nesse contexto, o Poder Público não poderá medir esforços para garantir a 

permanência dos alunos na escola regular, uma vez que, detecta-se uma grande 

dificuldade quanto ao oferecimento da Educação de Jovens e Adultos. No entanto, é 

importante ressaltar que o município possibilitará a implantação da EJA, a partir do 

momento que se tenha demanda e, principalmente, disponíveis todos os recursos 

necessários. 

 

4.5 OBJETIVOS E METAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Instituir no Ensino Municipal, no prazo de 3 anos, o ensino de Língua Estrangeira 

a partir das séries iniciais; 

 

2. Criar, em 5 anos, uma brinquedoteca para as séries iniciais, e laboratório das 

diversas áreas do conhecimento; 
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3. Oportunizar gradativamente em escolas pólo oficinas pedagógicas (dança, 

música, informática, teatro...), no Ensino Fundamental, a partir do interesse, 

condições físicas, humanas e financeiras.  

 

4. Ampliar, gradativamente, as horas semanais de atendimento psicológico para as 

escolas, bem como, investir em suas condições de trabalho no que se refere a 

sala específica e materiais; 

 

5. Prover a escola de profissionais habilitados no serviço de orientação e supervisão 

escolar, a fim de proporcionar orientação para professores e alunos; 

 

6. Manter o programa de aquisição de material escolar básico (lápis, borracha e 

caderno), estabelecidos critérios baseado na real necessidade dos alunos; 

 

7. Estimular a criação de escolas pólo garantindo o trabalho efetivo de um professor 

por turma nas séries iniciais, levando em conta a qualidade do ensino; 

 

8. Proporcionar informatização e salas de pesquisa na internet; 

 

9. Garantir a criação e manutenção de biblioteca pública num prazo de 3 anos, para 

servir de apoio à pesquisa para a população interessada; 

 

10.  Disponibilizar, de acordo com as condições físicas, humanas e financeiras a 

organização de salas ambiente; 
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11.  Oportunizar, em turno inverso, a criação de sala de recursos em escolas pólo 

para as séries iniciais, atendendo aos alunos com baixo rendimento e com 

dificuldades de aprendizagem com equipe de profissionais especializados. 

 

4.6 OBJETIVOS E METAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

1. Propiciar programas de incentivo ao jovem, para que permaneça na escola, no 

sentido de realmente buscar formação e qualificação; 

 

2. Disponibilizar a Educação de jovens e adultos, constatada a necessidade, a fins de 

atender a demanda dos que não tiveram acesso na idade própria. 
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5. ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 
 
5.1 DIAGNÓSTICO DO ENSINO MÉDIO 

 
O Ensino Médio, no âmbito da realidade atual da sociedade brasileira, ocupa 

uma posição de suma importância. Pois, é um espaço de formação para a cidadania e 

para a qualificação profissional. 

Embora o Rio Grande do Sul seja um Estado com maior índice de escolarização, 

ainda é preocupante o número de pessoas em idade apta para cursar o Ensino Médio 

que estão fora da escola. Um indicador apontado é o alto percentual de repetências no 

Ensino Fundamental. Esse fator faz os educandos chegarem com idade mais avançada 

à terceira etapa da Educação Básica. Estes ao invés de estudar, acabam dirigindo-se ao 

mercado de trabalho e abandonam os estudos. 

Não temos, a nível nacional, políticas específicas que garantam a permanência 

ou a seqüência da vida escolar dos jovens. O nosso sistema econômico obriga-os a 

ingressarem cedo no mercado de trabalho para garantirem o seu sustento. Então, a 

escola precisa ser um ambiente atrativo e que, de fato, seja o ponto de apoio na 

formação. Para isso, as forças sociais e governamentais precisam tomar o mesmo rumo. 

Mas, felizmente o Ensino Médio é o nível de ensino que mais cresce no 

panorama brasileiro. Pessoas que estavam muitos anos fora da escola estão voltando às 

salas de aula. 

Os aspectos nacionais são possíveis de mensuração devido a análise de cada 

lugar especificamente. Nesse sentido, a realidade global é o resultado da soma das 

várias partes dos locais. 

Selecionando o Ensino Médio do município de Nova Candelária, retratamos o 

seguinte diagnóstico: a Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Purificação, 
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começou suas atividades com o Ensino Médio no ano de 2002, com a instituição da 

primeira turma. Naquele ano, teve-se uma matrícula inicial de 58 alunos e uma matrícula 

final de 49 educandos. Nos anos seguintes a escola foi ampliando gradativamente as 

séries de ensino. Em 2004, oferece as três séries, formando a primeira turma. Neste 

mesmo ano, a matrícula inicial foi de 139 alunos e a matrícula final de 107 alunos 

(set/2004). Destes, 46,15% estão inseridos no mercado de trabalho, enquanto 53,85% 

não têm vínculo empregatício registrado. 

Ressaltando os índices de permanência dos alunos nas três séries finais da 

Educação Básica, temos os seguintes dados: dos 100% que ingressaram, estão 

freqüentando o terceiro ano 90,0% dos inicialmente matriculados. No segundo ano temos 

78,1% e nos Primeiros anos um total de 82,5%. 

Segundo pesquisa realizada na comunidade, levando – se em conta as pessoas 

que estão freqüentando o Ensino Médio, podemos constatar que, dos 139 entrevistados, 

22 alunos estão cursando – o em outro estabelecimento de ensino, enquanto117 

presenciam o Ensino Médio local. Do número total, 95 utilizam o transporte escolar. 

Na mesma pesquisa constata-se que 62,39% dos alunos têm interesse em 

prosseguir nos estudos, enquanto 20,51% pretendem ficar apenas com a Educação 

Básica e 17,10% estão indecisos quanto ao futuro nos estudos. 

Nesse contexto, pensar Ensino Médio exige muita responsabilidade e 

consciência que o caminho está começando a ser trilhado. Com o passar dos tempos às 

experiências vão multiplicando-se e a qualidade educacional ampliando-se e 

aperfeiçoando-se.  

 

5.2 DIAGNÓSTICO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

O oferecimento do Ensino Profissionalizante nos vários âmbitos administrativos 

apresenta-se de forma bastante heterogênea. Isso devido ao grande número de 
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instituições públicas e privadas que se preocupam com o oferecimento de cursos 

técnicos, programas de formação ou de educação à distância no país. 

 Um problema preocupa aos órgãos educacionais: a oferta de programas ou 

profissionalização ainda é muito inferior a demanda. Atingindo principalmente os 

trabalhadores com vínculo empregatício, excluindo os jovens que precisam se preparar 

para o mercado de trabalho. 

 Em nível federal temos um número de 152 estabelecimentos que oferecem a 

qualificação técnica. O problema mais freqüente para que não se amplie esse número é 

que para oferecer uma alta qualidade o custo é muito elevado, tornando inviável a 

multiplicação de estabelecimentos e a abertura de novas vagas. 

 Os alunos que freqüentam o ensino médio na Escola Estadual de Ensino Médio 

Nossa Senhora da Purificação, deste município, demonstram interesse em participar de 

cursos profissionalizantes, desde que estes sejam de suas áreas de interesse. 

 Cabe aos pensadores em educação montar estratégia para formular, aplicar e 

estruturar cursos profissionalizantes que atendam a clientela que demonstrar interesse. 

Para isso, o estabelecimento de Ensino Médio, a SMEC, tentarão promover curso de 

extensão com parcerias, formadas entre os setores públicos e privados. 

 Com intuito e vontade futura tem-se como meta a possibilidade de estruturação 

física e pedagógica de um curso profissionalizante em caráter de estudos adicionais 

proporcionando a qualificação cognitiva e técnica específica.  

 

5.3 DIAGNÓSTICO DO ENSINO SUPERIOR 

 

A Educação Superior enfrenta no Brasil, sérios problemas, por isso o Plano Nacional 

de Educação estabelece uma política para promover sua renovação e desenvolvimento. 

Hoje devido a grande exigência do mercado de trabalho, além das políticas de melhoria 

do ensino médio, ligado aos fatores demográficos, há uma procura maior pelo ensino 
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superior, sendo que aí surgem as dificuldades quanto à localização das instituições de 

ensino superior, sendo que elas na grande maioria se distribuem de forma desigual por 

região, o que precisa ser corrigido. Deve-se observar que isso resulta na concentração 

das matrículas em instituições particulares das regiões mais desenvolvidas.  

 
 

5.4 DIRETRIZES DO ENSINO MÉDIO 

 
O Ensino médio é um espaço de especialização e qualificação para aquisição de 

conhecimentos tecnológicos básicos, tanto de jovens, quanto adultos egressos que 

retornam ao ambiente escolar; 

  O oferecimento do Ensino Médio a todos que desejam freqüenta-lo, primando pela 

qualidade do ensino e sem distinção de classes sociais; 

 A educação contemplará a aprendizagem de múltiplas competências, de análises 

sociais e suas diversas transformações, a formação de indivíduos autônomos em 

pensamento e ações, e a construção do conhecimento técnico-científico; 

 Os jovens e adultos, deverão ser preparados para o exercício da cidadania, para a 

inserção nas atividades produtivas, para o desenvolvimento de habilidades físicas e 

cognitivas, além do aprimoramento de expressões escritas e orais e a incorporação de 

valores éticos e morais como a solidariedade, a cooperação e o respeito mútuo; 

 Avaliar as ações educativas e os resultados alcançados conforme determinação 

do órgão mantenedor e de estratégias específicas do estabelecimento de ensino, para 

corrigir os equívocos existentes; 

 Oferecer um espaço adequado em tempo e disponibilidade de recursos didáticos 

que atendam a sua demanda diversificada.  

 Disponibilidade de recursos humanos qualificados para atuarem nas mais diversas 

áreas do conhecimento; 
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 Garantia de espaços adequados aos portadores de deficiência, mediante a 

gradativa qualificação dos profissionais que atuarem diretamente com os mesmos. 

 

5.5 DIRETRIZES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

 Embasado na LDB/Lei 9394/96 no seu art.39 a Educação Profissional, integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e a tecnologia, conduz ao 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. E coloca a todo o individuo o direito 

de ingresso no referido ensino. 

 A Educação Profissionalizante se preocupa com a aquisição de conhecimentos 

básicos de algumas habilidades técnicas, desenvolvidas em cursos de curta ou de longa 

duração que tenham por objetivo a adaptação do trabalhador às oportunidades de 

trabalho. 

 A Educação Profissional pode acontecer em duas modalidades no ensino formal, 

em instituições especializadas, ou a não formal, adquirida por meios diversos. Sendo de 

responsabilidade dos órgãos ligados a educação, ao trabalho, aos serviços sociais, 

comerciais ou industriais. Buscando recursos de diversas fontes ou das empresas 

interessadas, formando parcerias entre setores públicos e privados. 

 A Educação Profissionalizante atingirá tanto os habitantes do espaço urbano 

quanto os habitantes da área rural garantindo qualificação/especialização técnica 

seguindo o interesse do grupo social envolvido. 

 

5.6 DIRETRIZES DO ENSINO SUPERIOR  

 

 A Educação Superior oferece uma condição de qualificação profissional a quem 

deseja ampliar conhecimentos. Ela é atributo principal para a população de um município 
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que almeja o crescimento e o desenvolvimento. Assim, cabe ao poder público auxiliar as 

iniciativas referentes à busca por essa educação em seus mais diversos ramos.       

 

4.1 OBJETIVOS E METAS DO ENSINO MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E 

SUPERIOR 

 

1. Possibilitar, o acesso do Ensino médio ao laboratório de informática 

Municipal, através de projetos e programas; 

 

2. Desenvolver cursos e programas profissionalizantes dando ênfase a 

administração e implantação da agroindústria, da indústria, do comércio, 

da agricultura, da pecuária, da prestação de serviços e outros assuntos 

de interesse, formando parcerias com Instituições Públicas, Privadas,  

Comércio e Indústria local, qualificando a mão-de-obra; 
 

3. Manter o transporte escolar para o Ensino Médio com possibilidade de 

contribuição financeira do aluno; 
 

4. Disponibilizar, no prazo de 3 anos, Biblioteca Pública Municipal como 

espaço de pesquisa bibliográfica para alunos de todos os níveis de 

ensino e a comunidade, com acesso a Internet; 
 

5. Organizar concomitante a Biblioteca Pública, o Museu Municipal, 

coletando objetos históricos, artísticos e culturais; 
 

6. Incentivar e oportunizar aos jovens participações em programas sociais 

e culturais, como palestras, encontros de formação e prevenção; 
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7. Disponibilizar incentivos aos universitários em contrapartida ao 

desenvolvimento de projetos na comunidade por parte dos acadêmicos 

favorecidos. 
 

8. Incentivar e apoiar iniciativas de implantação do 4º ano 

profissionalizante do Ensino Médio local. 
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6. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

6.1 DIAGNÓSTICO 

 
 A Escola de Educação Especial Raio de Luz tem como Mantenedora a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, portadora do CNPJ nº 90.476.532/0001-92. 

Está localizada na Zona Urbana, à Rua Santa Clara nº 49, bairro centro, na cidade de 

Boa Vista do Buricá-RS.  É uma escola sem fins lucrativos, que se mantém através de 

convênios a nível Municipal, Estadual e Federal, recebe auxilio da comunidade na 

compra de carnês de Sócio Contribuinte e promoções. 

 Atualmente tem matriculado 71 alunos e oferece atendimento Pedagógico, 

Psicológico, Fonoaudiológico, Fisioterápico e Assistência Social. Destes, 25 são 

provindos do município de Nova Candelária sendo11 aluno Portadores de Deficiência 

Mental, 10 com Deficiência Múltipla, 02 com Deficiência Auditiva, 01 com Síndrome de 

Autismo e 01 com Deficiência Física, e, 46 do município de Boa Vista do Buricá. 

 

 6.2 DIRETRIZES  

 

 A Educação Especial destina-se ao atendimento educacional gratuito de Crianças, 

Jovens e Adultos Portadores de Deficiência Mental, Auditiva, Visual e Múltiplas, desde 

que ligados a Deficiência Mental, e distúrbios e transtornos mentais e de Aprendizagem 

desde que ligados a um déficit intelectual.  

 Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ela se tornará no 

decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das 

crianças. Por isso, o atendimento deve começar precocemente, inclusive como forma 

preventiva. As escolas especiais devem ser enfatizadas quando as necessidades dos 

alunos assim o indicarem.  
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 Considerando que o aluno especial pode ser também da escola regular, os 

recursos devem, também, estar previstos no Ensino Fundamental. Entretanto, tendo em 

vista  as especificidades dessa modalidade de educação e a necessidade de promover a 

ampliação do atendimento, recomenda-se reservar-lhe uma parcela equivalente a 5 ou 

6% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 A Escola oferece os seguintes níveis de ensino: 

 Educação Infantil: 

- Educação Precoce – 0 a 03 anos e 11 meses 

- Educação Pré-escolar – 4 a 06 anos e 11 meses 

 Ensino Fundamental: 

- Escolarização inicial – 1º ciclo – 07 a 14 anos e 11 meses 

- Educação de Jovens e Adultos a partir de 14 anos e 11 meses. 

 Educação Profissional – Nível Básico – a partir de 15 anos. 

- Iniciação para o trabalho. 

- Qualificação para o trabalho. 

- Colocação para o trabalho. 

 Programas Pedagógicos Específicos: para educando acima de 15 anos, 

com deficiência mental, visual, múltiplas ligadas a deficiência mental, 

distúrbios e transtornos mentais e de aprendizagem, desde que ligados a 

um déficit de aprendizagem. 

 

 Outros Projetos Educacionais: A Escola terá a oportunidade de desenvolver 

projetos educacionais com temas diversos surgidos do interesse e da 

realidade do aluno, visando a aprendizagem e o desenvolvimento do 

educando, sua inclusão social na família e na comunidade. 
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6.3 OBJETIVOS E METAS 

 

1. Criar, ampliar e aperfeiçoar as condições de atendimento oferecidas nas escolas 

regulares para alunos com necessidades especiais aptos a freqüentar a mesma 

melhorando suas oportunidades de adaptação, alfabetização, prosseguimento dos 

estudos e inclusão; 

 

2. Incentivar e oportunizar aos professores das escolas regulares e escola de 

educação especial, cursos e programas de qualificação e aperfeiçoamento na 

área de Educação Especial; 

 

3. Manter os convênios existentes e criar novas formas de auxiliar na manutenção da 

Escola de Educação Especial. 

 

4. Desenvolver programas de esclarecimento a comunidade sobre as deficiências, 

bem como prevenção em parceria com as Secretarias de Assistência Social, 

Educação e Saúde, além da Escola Especial. 
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7.FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
 

7.1 DIAGNÓSTICO 

 

  A melhoria da qualidade de ensino, somente será alcançada se for promovida, ao 

mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta valorização serão inúteis os 

esforços para alcançar as metas estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do 

ensino. 

 A valorização do magistério implica em: 

- Ter formação profissional inicial; 

- Possuir condições de trabalho, salário e carreira; 

- Manter uma formação continuada. 

Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da 

tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a 

confiança nos resultados do trabalho pedagógico. Salário digno e carreira do magistério, 

são os componentes essenciais. 

Em Nova Candelária as funções docentes municipais em todas as modalidades de 

ensino, somam 24 professores. O número de professores é menor, considerando que o 

mesmo docente pode estar atuando em mais de um nível e/ou modalidade de ensino e 

em mais de um estabelecimento, sendo, nesse caso, contado mais de uma vez. As 

funções docentes estão assim distribuídos na Rede Municipal de Ensino: 

Educação Infantil – 02 professores 

Ensino Fundamental – 14 professores 

Ensino Médio – 03 professores (permutas) 

Educação Especial – 02 professores (cedências) 

SMEC – 04 professores 
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Na Rede Estadual de Ensino estão assim distribuídos: 

 

Educação Infantil – 02 professores 

Ensino Fundamental – 12 professores 

Ensino Médio – 13 professores 

 

7.2 DIRETRIZES 

 

O Plano Municipal de Educação está pautado em: 

- Qualificação do pessoal docente com implementação de políticas públicas de 

formação continuada; 

- Compromisso com a melhoria da qualidade de ensino; 

- Valorização do magistério, observando: a formação profissional, sistema de 

educação continuada, jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada 

dos alunos e que inclua o tempo necessário para as atividades complementares 

ao trabalho em sala de aula, salário condigno, competitivo no mercado de 

trabalho, com outras ocupações que requerem nível equivalente de formação, 

compromisso social e político do magistério. 

A valorização do magistério depende, pelo lado do poder político, da garantia de 

condições adequadas de formação, de trabalho de remuneração e, pelo lado dos 

profissionais do magistério, do bom desempenho na atividade. 

A formação continuada dos profissionais da educação é parte essencial da estratégia 

de melhoria permanente da qualidade da educação e deverá ser garantida pela 

Secretaria Municipal de educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento 

e a manutenção de programas como ação permanente e a busca de parceria com 

instituições de ensino superior. 
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A educação escolar não se reduz à sala de aula e sim viabilizar ações articuladas 

entre todos os agentes educativos – docentes, técnicos e funcionários. 

 

7.3 OBJETIVOS E METAS 

 

1. Manter progressivamente o aporte financeiro para a aquisição de recursos 

atualizados para o desenvolvimento das atividades docentes; 

 

2. Garantir a qualificação do quadro docente, através de cursos de 

aperfeiçoamento, seminários, encontros de estudo; 

 

3. Garantir auxílio financeiro para a realização de cursos de formação continuada, 

dentro das possibilidades financeiras, na área de atuação específica do 

professor; 

 

4. Manter a valorização financeira do magistério; 

 

5. Manter e atualizar o Plano de Carreira, garantindo os direitos adquiridos e 

incluir gratificação por nível de pós-graduação (especialização lato -sensu); 

 

6. Melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Papa Pio XII ampliando seu espaço físico no 

que se refere a salas de aula, biblioteca e espaço para educação física... 

 

7. Enquadrar gradativamente o quadro de profissionais para atuarem na sua área 

específica de formação, respeitando as necessidades de cada escola e as 

possibilidades do quadro existente. 
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8. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
8.1 DIRETRIZES 

 

Educação ambiental atualmente é um tema de relevância social, pois as 

sociedades precisam planejar o seu desenvolvimento de forma sustentável. 

Meio ambiente pode ser entendido como uma representação social, isso é, 

depende como cada grupo percebe o seu ambiente e os ambientes mais abrangentes 

em que está inserido nos seus aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 

interrelacionados. 

Também podemos entendê-lo como um espaço em que o ser humano vive e se 

desenvolve, assimila conceitos e interioriza atitudes de modo a adquirir capacidades e 

comportamentos, procurando assim uma melhor qualidade de vida dentro dos limites da 

capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Nos estudos, nas ações e nas leis ambientais são empregados diferentes termos 

que indicam formas de cuidar do meio ambiente, dentre os quais podemos citar a 

proteção, a conservação, a preservação, a recuperação e a reabilitação. Em oposição a 

estes, também são empregados termos de degradação ambiental que engloba uma ou 

várias formas de destruição, poluição ou contaminação do meio ambiente. 

A sociedade deve buscar o desenvolvimento que satisfaz as suas necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades. Isso implica no uso sustentável dos recursos renováveis, ou seja, de 

forma qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com sua capacidade de 

renovação. 

A educação ambiental surgiu em torno dos anos 60, a partir da tomada de 

consciência de que a Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico, ao lado dos 
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benefícios gerados para a humanidade também provocaram uma série de 

conseqüências desastrosas, o que tornou urgente e necessária a sensibilização da 

população quanto a responsabilidade de cada indivíduo. A partir deste momento 

aconteceram vários eventos internacionais com o objetivo de chamar a atenção da 

população mundial para que se adotasse medidas educativas para preservar e melhorar 

o meio ambiente. 

No Brasil, ocorreu a Conferência Internacional Rio/92, onde cidadãos 

representando instituições de mais de 170 países assinaram tratados nos quais se 

reconhece o papel central da educação para a “construção de um mundo socialmente 

justo e ecologicamente equilibrado”. 

A partir da Rio/92 houve a elaboração da agenda 21 local que diz: “é inevitável o 

comprometimento de cada município na elaboração de seus planos futuros de 

desenvolvimento e a tomada democrática de decisões em relação a suas prioridades 

ambientais”. 

A Constituição Estadual, em seu Art. 251, determina que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras 

gerações, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido”. 

O parágrafo 1º, inciso IV, como forma de “assegurar a efetividade desse direito”, incumbe 

o Poder Público de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente”. 

Na Lei Orgânica em seu capítulo V, Art. 62, consta: “O Poder Público defenderá, 

preservará e restaurará o meio ambiente que deverá ser ecologicamente equilibrado. 

O processo educacional entra neste contexto por fundamentar-se no respeito a 

vivência e ao conhecimento das comunidades, de modo a originar condições para a 

execução de atividades adequadas à realidade local. Através da Educação Ambiental é 
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possível desenvolver um conjunto de valores fundamentais, necessários a formação da 

cidadania e a uma relação mais harmônica com o ambiente em geral. 

 
8.2 OBJETIVOS E METAS 

 

1. Desenvolver ações de educação ambiental que contemplem atividades de 

preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos, fauna e flora, 

através de parcerias; 

 

2. Incentivar a criação de um Conselho, um Fundo e o Código Municipal do Meio 

Ambiente; 

 

3. Sensibilizar sobre o tratamento de dejetos suínos, bovinos, esgoto e 

industriais, grandes poluidores das águas; 

 

4. Incentivar a coleta seletiva do lixo, na sede e nas comunidades do interior 

recolhendo-o periodicamente de acordo com a necessidade dando destino 

adequado ao mesmo; 

 

5. Promover a sensibilização continuada da população sobre os danos 

provocados pelo uso do agrotóxico, que interferem nos ecossistemas e nos 

problemas sócio-ambientais; 

 

6. Incentivar a produção de alimentos orgânicos; 
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7. Desenvolver ações de Educação Ambiental em todas as disciplinas escolares 

como tema de relevância social, envolvendo as diversas entidades e 

instituições existentes no município; 

 

8. Incentivar a participação dos profissionais da educação e parcerias envolvidas 

em cursos de formação, capacitação e atualização nas dimensões ambientais 

para utilização nos processos educativos. 
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9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano Municipal de Educação, documento que contém Metas em Políticas Públicas 

para a Educação de Nova Candelária, no período de 2005 à 2015, construído a partir do 

debate com a comunidade educacional e sociedade, tem incluído, no seu conteúdo, a 

intenção da sua avaliação, tendo por base os documentos oficiais que o originaram. 

O acompanhamento e avaliação do Plano Municipal têm por objetivo assegurar, ao 

longo do período de sua vigência, a implementação das metas ali constantes, com as 

adaptações e correções necessárias, considerando as mudanças da realidade social, 

econômica e educacional da educação do município.  

A necessidade de avaliação do Plano Municipal de Educação impõe pensar 

instrumentos e processos de acompanhamento da implementação, juntamente com os 

atores. É o momento de construção das formas de acompanhamento e avaliação do 

Plano Municipal de Educação. 

Assim, sob a coordenação do Secretário de Educação e Cultura, serão nomeados por 

portaria 2 representantes da Secretaria de Educação e Cultura, 2 representantes do 

Conselho Municipal de Educação e 1 representante indicado pelo Prefeito Municipal, 

para desenvolver este importante papel no acompanhamento e a avaliação da 

implementação do Plano Municipal de Educação, sendo estes membros renovados a 

cada 5 anos. No caso de vacância, os membros da comissão se reunirão para indicar um 

novo integrante. 

A Comissão do Plano Municipal de Educação, através das representatividades acima 

denominadas, se reunirá extraordinariamente no primeiro semestre de 2005, para fins de 

planejamento juntamente com a Administração Municipal, sobre  quais metas deverão 

ser implementadas a partir do ano de vigência deste plano. As demais reuniões que 
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acontecerão, servirão para levantamento de dados estatísticos e incremento de novas 

propostas e apresentadas a Administração Municipal. 
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