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Não existe, na construção do projeto político pedagógico um ponto ótimo (final),
senão pontos de partida sempre renovados, ritualizados e ampliados em sintonia
com o mundo vivido numa busca de significados para viver (BARCELOS, 1992)
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1.0 Apresentação
Prezados,
Eis o Projeto Pedagógico Municipal (PPM), que apresentamos à sociedade Saubarense, e
principalmente, às escolas da rede municipal que ofertam serviços educativos da Educação
Infantil ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais.
A ideia de Projeto Político-pedagógico, segundo Vasconcelos (2004, p. 169) é que:
É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a
sistematização,

nunca

def initiva,

de

um

processo

de

Planejamento Participativo, que se aperf eiçoa e se concretiza na
caminhada, que def ine claramente o tipo de ação educativa que
se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a
intervenção e mudança da realidade. É um elemento de
organização e integração da atividade prática da instituição
neste processo de transf ormação.

Deste modo o projeto pedagógico deve estar fundamentado nos princípios que necessitam
nortear a escola igualitária, pública e gratuita que são eles: equidade, igualdade, qualidade,
gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. O PPM que está sendo
entregue mostra em si um trabalho coletivo e colaborativo, pois, este foi elaborado de
maneira democrática obtendo a participação de todo profissional que faz parte deste
processo educativo, sendo eles: professores, coordenadores escolares, gestores e vice
gestores e a equipe pedagógica da SEMES - Coordenadores setoriais, Coordenadora
técnica geral e Assessora técnica.
O mesmo contempla as experiências de professores que buscam promover uma educação
de qualidade para os seus munícipes que extrapolam os muros de Saubara, não perdendo
de vista as questões de identidade que perpassam pela cultura local.
Vislumbramos com esse documento uma educação escolar que considera a realidade do
discente, às diversidades que permeiam a sociedade e, consequentemente, a valorização,
e ampliação dos seres historicamente construídos pela humanidade. Na perspectiva de
7
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promover ensino e aprendizagem de forma significativa e consistente, consideramos as
interfaces entre o conhecimento científico e o escolar a partir dos princípios pedagógicos
da contextualização, da interdisciplinaridade, da pesquisa, do conhecimento ativo e dos
multiletramentos.
Dessa forma, esse documento apresenta no contexto da educação escolar Saubarense, o
anseio de todos os partícipes do movimento de construção de uma escola pública de
qualidade, investindo no desenvolvimento das potencialidades de todos os envolvidos no
processo ensino aprendizagem.
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1.1 Introdução
Compreende-se que a ressignificação curricular deve situar-se no contexto das mudanças.
Tem-se clareza que não é suficiente modificar somente no que se refere ao conteúdo de
ensino, aqui também chamado de unidades de aprendizagem, mas, também nas formas e
recursos disponíveis para a aprendizagem. Neste processo de reflexão do currículo, de
qualificar a educação, a Secretaria Municipal de Educação de Saubara (SEMES), pauta
suas ações de modo a subsidiar, coordenar e acompanhar este desenvolvimento, com a
reflexão dessas análises é que delineamos a elaboração de um Projeto Pedagógico próprio
e agregado, que por sua vez foi construído coletivamente, tendo como participantes
agentes do processo educativo e que são atuantes nas etapas e modalidades de ensino
ofertadas na rede municipal.
Tendo a certeza que este documento deve oferecer aos educadores da rede municipal de
ensino uma orientação para a organização das suas práticas pedagógicas e também
administrativa, com a intenção de que esta considera a escola como espaço genuíno de
aprendizagem onde todos aprendem e ensinam concomitantemente; um espaço de gestão
democrática e de vivência de direitos humanos, fundamentado nos princípios da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB- 9394/96.
A construção desse documento unificado se deu pela manifestação dos envolvidos em
estarem trabalhando com um material que refletisse a realidade de sua clientela. Ainda
vivenciando o fazer docente com a BNCC, bu scamos extrair as ações do mesmo que
pudesse corroborar com esse registro unificado.
O grupo de trabalho e todas as demais etapas para a construção do PPM organizou-se de
forma colaborativa, sendo assim orientadas pelos coordenadores do fluxo de trabalho a
partir do cronograma estabelecido previamente.
Cada grupo de trabalho foi dividido por área/função e desenvolvido ora de forma autônoma,
ora com seus pares, observando as orientações e abordagens aqui presentes, destacando
a participação de outros agentes nos encontros formativos, bem como em movimento de
consulta pública.
9
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Nessa etapa, foram disponibilizados aos Grupos de Trabalho (GTs) , um roteiro de estudo
orientando o processo de fundamentação teórica metodológica, bem como um caderno
constituído pelos referidos documentos oficiais que tratam da organização curricular, e
também por textos teóricos que abordam a concepção de currículo e das diferentes formas
do conhecimento escolar.
Os

demais estágios desse processo

foram marcados pela sistematização do

conhecimento, bem como coleta de dados para que o documento pudesse apresentar as
características de todas as unidades de ensino, da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental, nessa perspectiva, garantindo a compreensão das concepções e conceitos
fundamentais à produção do PPM.
Após o período de pesquisas, estudos, análises e elaboração do Projeto Pedagógico
Municipal (PPM) nesse panorama, acreditando fortalecer o processo que tange o ensino
aprendizagem, tendo em vista que o mesmo seja objeto de discussões e atualizações
periódicas, centrando o compromisso na qualificação da escola pública, visto que nenhuma
proposta curricular deve-se pretender definitiva. Reconhecer sua provisoriedade é aceitar
as mudanças construídas na história, é adequar-se às diretrizes e legislação em vigor.
Com este entendimento de que a educação e o conhecimento não são definitivos, a
Secretaria Municipal de Educação avalia, discute, reelabora, redimensiona projetos, amplia
discussões, reconhece experiências, adequa-se à legislação, enfim, sistematiza, num
documento, seu conjunto de diretrizes curriculares, aspirações e discussões e o torna
público. Esta proposta não nega o que foi produzido nas práticas anteriores, contempla e
aprofunda princípios, diretrizes e concepções que se reafirmam e se fortalecem no
processo.

10
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1.2 Justificativa
O Projeto Pedagógico Municipal (PPM) é um documento norteador, e de suma importância,
pois reverbera a realidade das escolas do município, onde aborda a realidade de uma
comunidade local, considerando suas singularidades, pautando desse modo as ações
educativas formativas, visando a equidade e potencialização das habilidades dos
estudantes, na perspectiva da construção do cidadão crítico e reflexivo ao tempo em que se
olha para educação libertadora, expandido os olhares para além dos muros municipais.
Esse documento expressa o compromisso e a responsabilidade das escolas e da
comunidade escolar com as ações que consideram a formação dos estudantes da escola
pública. Desse modo, traz dentro das orientações educacionais efetivas o pertencimento sob
olhar de matriz de referências e demais documentos que se alinham a este, a exemplo, a
proposta curricular e outras dimensões que potencializam o fazer pedagógico. Nesse
sentido, o PPM busca direcionar e fundamentar as ações de forma explícita, definido pela
coletividade e assumindo sentido político no quesito do compromisso com a formação do
cidadão para atuar de forma positiva na sociedade em que o mesmo está inserido.
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1.3 Contextualização – historicidade
A Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Ananias Requião, no centro da
cidade de Saubara, no estado da Bahia , CEP 44220-000, atende as unidades escolares
que mantém os cursos da educação básica da Educação Infantil ao Ensino Fundamental,
a Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e turmas de aceleração do Projeto Revendo a Educação de Jovens e Adolescentes (REAJA), integrantes da rede municipal de
ensino especificamente criadas e mantidas pela Prefeitura Municipal de Saubara.

Educação Infantil e Ensino Fundamental

Creche Municipal Criança Feliz

Localizada

na

Rua

Ananias

Requião

s/n°,

Centro,

Saubara

Bahia-

crechecriancafeliz02@gmail.com, atende a crianças de 0 a 03 anos e onze meses, sendo:
berçário, Grupo 01 (G1), Grupo 02 (G2) e Grupo 03 (G3) em turno integral.
Fundada pelo mestre de Obras Aurino Carvalho em 1986, no bairro de Sussuarana Salvador
Bahia, a Creche Escola Comunitária Criança Feliz, com o objetivo de atender às crianças do
bairro, era mantida pela Associação Beneficente Recreativa da Grande Sussuarana.
De acordo ao que consta nos arquivos encontrados, o Senhor Aurino Sena Carvalho, em
2007, sendo o responsável da Associação Beneficente Recreativa, implantou no município
de Saubara uma extensão da Creche Escola Criança Feliz, que funcionou de 2007 á 2012
conveniada com a prefeitura Municipal de Saubara, sendo que, em 2013 a Prefeitura
Municipal de Saubara passou a ser totalmente responsável pelas despesas da mesma.
Desse modo atua com o objetivo de compreender a cidadania como participação social
adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação, respeitando o outro e a si
mesmo, desenvolvendo o conhecimento ajustado de si mesmo valorizando e adotando
aspectos básicos da qualidade de vida.

12
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Atualmente, a Creche Municipal Criança Feliz é gerida pela professora Neuraci Soeira de
Souza, a professora Maria Patrícia da Fé Oliveira vice-gestora, a coordenadora pedagógica
Aleciana Esteves dos Santos, dando continuidade a um trabalho de atenção, afeto e cuidado,
de acordo com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), pois compreende
que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, por se tratar de bebês e
crianças pequenas e em desenvolvimento, seus direitos básicos devem ser assegurados
para que os pequenos possam ampliar os saberes que adquiriram no ambiente familiar e
comunitário, podendo assim adquirir novas aprendizagens, no sentido de abranger os
aspectos: afetivos, cognitivos, físicos, emocional e social no início de sua formação.
Atendendo também a BNCC, que define seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento
essenciais para garantir o respeito ao modo como as crianças aprendem e se desenvolvem.
Que são eles: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
Creche Criança Feliz Bom Jesus
Localizada

na

Travessa

Getúlio

Vargas,

Bom

Jesus

dos

Pobres

-

Crechecriançafeliz70@hotmail.com. A unidade funciona em tempo integral ofertando
Educação Infantil, atendendo crianças da Creche, de zero a três anos e onze meses de
idade.
A Creche existe desde 2017, sendo que entre 2017 e 2018 atendia desde o grupo 01(G1)
até o grupo 05 (G5). A partir do ano de 2019 passou a atender apenas as crianças da
creche de zero a 03 anos e onze meses de idade. Em anos anteriores à fundação, realizava
atividades com as crianças, com o projeto: Colônia de Férias.
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Escola Municipal Ivone Almerinda da Cruz
Localizada no Loteamento Rio de Cabuçu S/N, a Unidade Escolar oferta Educação Infantil
a partir da Creche com crianças de 0 a 03 anos e 11 meses e Pré-escola, atendendo
crianças de 04 a 05 anos e onze meses de idade. A Escola tem 12 anos de existência
construída no ano de 2008 na Gestão do Prefeito Antônio Raimundo de Araújo. A Unidade
disponibiliza de 05 salas de aula, 01 pátio, alguns brinquedos infantis, 02 banheiros infantis
e 01 para adultos, 01 cozinha e 01 secretária.

Escola Santa Ângela
A Escola Comunitária Santa Ângela, iniciou suas primeiras atividades no ano de 1987,
tendo sua autorização para funcionamento em 01 de março de 2002, sob a direção da
professora Maria Auxiliadora Oliveira do Carmo, atendendo nesse período crianças de 02
a 05 anos de idade, sendo sua localização na época, na Praça Heleno Jambeiro n° 42,
Saubara Bahia. A unidade escolar foi criada para atender às solicitações dos próprios
moradores da comunidade local, que sentiam dificuldades em deslocar-se com seus filhos
para escolas localizadas em outras ruas mais distantes da cidade. O terreno e o imóvel do
Centro Comunitário Santa Ângela, foi doado pela irmã Rosalinda Miller, representante da
Ordem das Ursulinas do Canadá, (Prelate SK) para os outorgados a Paróquia de São
Domingos de Gusmão, comunidade de Saubara, na data de 01 de julho de 2005, por
intermédio de dona Catarina Mendes de Oliveira e o padre Ricardo Guerrera, Vigário da
Paróquia.
Atualmente, a escola encontra-se localizada na Rua Francisco Borges dos Reis (Rio do
Banho), número 64, centro, Saubara-BA, ofertando Educação em Tempo Integral
atendendo Educação Infantil (grupos 4 e 5), na Rede Municipal de Ensino, em um prédio
alugado,com poucas dependências: 03 salas de aula, 01 secretaria, 02 banheiros, 01
almoxarifado, 01 cozinha, 01 área verde. Contudo, a Escola continua oportunizando a
comunidade condições que permitam o desenvolvimento cognitivo e social do público local,
14
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respeitando as singularidades, através de uma gestão democrática, participativa e
inclusiva.

Escola Municipal Três de Maio
A Escola Municipal Três de Maio está localizada na Rua do Lavador, s/n, bairro centro,
município de Saubara. Teve sua autorização para funcionamento em março de 2004, sob
a direção do professor Petronílio Ribeiro Alexandria. Foi criada para atender às solicitações
dos próprios moradores da comunidade local, que sentiam dificuldades em deslocar-se com
seus filhos para estudar em escolas localizadas em outras ruas da cidade. O nome é em
homenagem ao dia 03 de maio, que é comemorado o dia da Santa Cruz, onde a capela
fica localizada na mesma rua do Lavador. Sendo assim, a unidade escolar, possui um
feriado no dia 03 de maio. Atende a Educação Infantil na pré-escola em tempo integral. Em
2004 passou a funcionar em um espaço alugado e anexo da Escola Municipal Padre
Manoel. Porém, passou a ter prédio próprio em 27 de abril de 2012 com a direção da
professora Abimaildes Barbosa Ferreira Ribeiro. Mas, em 2018 com a direção da
professora Gleicyane Joselita de Jesus a escola foi registrada e passou a receber os seus
recursos próprios. A escola conta com 02 salas de aulas, 01 secretaria, 03 banheiros e 01
cozinha.

Escola Municipal de Araripe
Localizada na Rua Alecsandro Santos Gomes Assentamento Araripe de Baixo s/n,
Loteamento de Monte Cristo, Bom Jesus dos Pobres, Saubara- BA. email: Baescoladoararipe@gmail.com. Em 2005 os primeiros habitantes do Assentamento vieram de
Saubara como seu Moizes de Araújo Britto e demais famílias. Em 2014, o prefeito Joelson
Silva das Virgens e o secretário Diego Souza da época vendo a necessidade e dificuldades
que as crianças enfrentavam, principalmente n o período chuvoso por causa da estrada que
fica impossibilitada de passar transporte, esse público tinha que se deslocar para o distrito
15
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de Bom Jesus onde estava localizada à escola mais próxima, mediante a necessidade das
crianças e adolescentes os mesmos resolveram alugar uma casa que serviu de escola na
sua própria comunidade, como anexo da Escola Municipal Zilmar Garcia Ferreira e da
Escola Isaura Barroso, todos os documentos dessa época se encontram nos arquivos das
respectivas Unidades Escolares. Com a nova gestão em 2017 a prefeita Márcia Mendes
Oliveira de Araújo deu continuidade a esse projeto.
A Secretária de Municipal de Educação a senhora Maria de Lourdes Nunes em visita ao
Assentamento e conversando com as famílias, se sensibilizou e comprovou a necessidade
de construir uma unidade escolar nessa localidade. Sensibilizada a gestão da prefeita
Márcia Mendes Oliveira de Araújo, atendeu e realizou o sonho da comunidade, construindo
e entregando a Unidade Escolar Municipal de Araripe juntamente com o Chefe de gabinete
Antônio Raimundo de Araújo e com a atual secretária de educação Marciene Oliveira de
Araújo da Silva no dia 05 de Dezembro de 2019, A Unidade da zona rural atende a
clientela de classes multisseriadas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental- Anos
Iniciais (1º ao 5º ano). Acolhe um público bastante diversificado, funcionando apenas no
turno matutino, contendo em 2022, 20 crianças e estudantes, uma gestora, duas
professoras e duas pessoas que atuam em serviços gerais. Possui uma secretaria, três
salas de aula, três banheiros, uma cozinha, um pátio e um campo de futebol.
Escola Municipal Professora Zilmar Garcia Ferreira
Fundada em 31 de março de 1972, com o nome de Grupo Escolar 31 de Março, devido a
sua inauguração ter sido realizada na referida data, construída pela Prefeitura de Santo
Amaro da Purificação, sob o governo do prefeito Edival C. Barreto. No decorrer dos anos,
passou a ser chamada de Escola Municipal 31 de Março. Localizada na Rua São José s/n
Bom Jesus dos Pobres- Saubara, e-mail zilmargarcia2020@outllok.com, localizada em
área rural, cuja principal renda da clientela atendida é advinda da atividade pesqueira. A
escola teve seu nome mudado entre os anos de 2001 a 2004, para Escola Municipal Profª
Zilmar Garcia Ferreira, em homenagem a uma antiga professora (in memória). Em seus
primeiros anos funcionou com duas salas de aula amplas, atendendo as séries iniciais do
16
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Ensino Fundamental. Quando o distrito passou a fazer parte de sede municipal de Saubara
(emancipada em 1989) as salas foram divididas, totalizando quatro salas de aula, mas com
espaços reduzidos e atualmente contém mais duas salas onde funcionam a diretoria e
secretaria, uma cozinha com área de serviço e mais dois depósitos. No ano de 1997 a
escola passou a atender também a Educação Infantil, e atualmente continua atendendo a
pré-escola no turno vespertino e o Ensino Fundamental (Anos Iniciais) no turno matutino.
A escola também é composta por uma equipe de funcionários que são: uma gestora, uma
vice, uma coordenadora, duas auxiliares de secretaria, sete professores, duas auxiliares de
classe da Educação Infantil, três auxiliares de estudantes com necessidades educacionais
especiais, quatro funcionárias de serviços diversos e três vigilantes. Estão em 2022
regularmente matriculados 113 (cento e treze estudantes), sendo sessenta e seis no
matutino e quarenta e sete no turno vespertino.
Escola Municipal Evandro Siqueira Santos
A escola Municipal Evandro Siqueira Santos, situada na rua Nova São Domingos, no
município de Saubara-Bahia o ato de criação e do decreto de número 29/95 a portaria
04/04-31 e o Diário oficial de 13/05/04. Inaugurada no mês de julho de 1993, no governo
do prefeito Marco Antônio do Carmo. Esta consta de 04 salas, 01 diretoria, 02 banheiros,
01 cozinha e 01 pátio. Ao longo desses anos a escola passou por 12 gestores onde a
mesma funcionava sem autorização no período de 1992 até 2003, a partir de 2004 a 2007
para ministrar a Educação infantil e Ensino fundamental de 1ª à 4ª série considerando
regularizada a vida escolar dos estudantes durante os anos de 1992 a 2005. A escola
passou por uma reforma e ampliação no ano de 2003, na segunda gestão do Prefeito Sr.
Antônio Cesar Jambeiro. E no ano de 2016 na Gestão do Prefeito Joelson Silva das Virgens
realizou-se a requalificação do espaço, climatização de 03 salas de aula e entrega de
equipamentos mobiliários. No primeiro mandato, no ano de 2017, a Prefeita, Márcia
Mendes de Araújo, juntamente com a secretária de educação a senhora Maria de Lourdes
Nunes, implantou o Ensino em Tempo Integral, equipando a escola de acordo as
necessidades dos estudantes. Atualmente a escola oferta para os estudantes no turno da
17
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vespertino oficinas, A maioria da clientela é residente da localidade, mantendo uma relação
dialógica com a equipe, essa proximidade potencializa o fazer pedagógico uma vez que
busca sanar as lacunas formativas dos estudantes a partir da análise do contexto
sociocultural
Escola Municipal Tio Doroga
Localizada na Rua Direta do Porto, S/N, na cidade de Saubara-BA, em uma área rural do
município, desde o ano de 1989, que funcionava numa casa com: 01 sala, 01 cozinha e 01
banheiro, totalmente limitada para a maioria das atividades escolares. Em 28 de março de
2008, foi inaugurada a sede da Escola Municipal Tio Doroga, pelo senhor Prefeito Antônio
Raimundo de Araújo, para atender o crescimento da população dessa comunidade de
pescadores e marisqueiras. Composta de: 01 área interna semicoberta, 04 salas de aulas,
01 secretaria, 01 cozinha e 03 banheiros. em 2022 atende uma clientela de 68 estudantes,
da Educação infantil ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais, nos turnos Matutino e
Vespertino.

Escola Municipal Professor Mário de Moura Requião Filho

Localizada na Rua da Paz, S/N, Alto de São Domingos, Centro, Saubara/BA e-mail:
escolamariodemoura@gamail.com, oferta a Educação infantil: Creche e Pré-Escola e
Ensino Fundamental- Anos Iniciais em período diurno. Em 2004, foi criado um espaço
alternativo nomeado “Carlos Xavier” composto por duas salas, sendo que uma servia de
Reforço Escolar e a outra, atendia a turma mista do Maternal à Alfabetização, ou seja,
crianças de 03 a 06 anos, isso no turno diurno e no noturno uma turma da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Em 2005, foi alugado um espaço mais amplo, contendo 03 salas
de aulas, 02 banheiros, 01 cozinha e uma secretária, funcionando do Maternal à 1ª série
do Fundamental I e à noite continuou oferecendo atividades educacionais para a EJA.
Devido ao crescimento da comunidade do Alto de São Domingos e aumento da demanda
de estudantes, para atender a solicitações dos próprios moradores da comunidade, que
sentiam dificuldades em deslocar seus filhos para estudar em escolas localizadas em
18
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outras ruas da cidade, foi construído o prédio próprio em 31 de março de 2006 e foi
intitulado como “Escola Municipal Professor Mário de Moura Requião Filho”, em
homenagem ao professor Mariozinho.
Escola Municipal Padre Manoel José Gonçalves Pereira
A Escola Padre Manoel José Gonçalves Pereira, está localizado na Rua Ananias
Requião,S/n°, Centro, Município de Saubara, teve sua autorização para funcionamento em:
12 de março de 1972, as professoras: Sônia Sueira, Florineia Silva Souza Ribeiro,
Carmelita Alves Cruz e outras, direcionavam a mesma. Tendo como a primeira diretora Srª
Rose Meire Sueira da Silva no ano de 1986. Foi criada para atender às solicitações dos
próprios moradores da comunidade local, que sentiam dificuldades em deslocar seus filhos
para estudar em escolas localizadas em outras cidades. Foi nomeada em homenagem ao
Padre Manoel José Gonçalves Pereira que em 1812 tomou posse como vigário e foi
comandante das defesas da costa santamarense e muito lutou em benefício da nossa
liberação, daí a homenagem pelo nome da escola. Já atendeu a Educação Infantil à 4ª série
do Ensino Fundamental I no turno diurno e noturno, atualmente em 2022, oferece nos
turnos matutino e vespertino do

1° ao 5° Ano do Ensino Fundamental l. Consta em sua

estrutura física com seis salas de aula, uma secretaria, uma sala para as ações e
instrumentos da Fanfarra, um depósito, três banheiros, uma cozinha e um .

Escola Municipal Professor Caio Moura
Localizada na Rua Ananias Requião, n° 52, bairro Centro, Saubara-BA, oferta serviços
educacionais no turno diurno para os estudantes do Ensino Fundamental-Anos Iniciais. Em
04 de agosto de 1953, sob a direção da professora Nair Saraiva Ribeiro, iniciou-se o
funcionamento da então Escola Estadual Professor Caio Moura em homenagem a Caio
Otávio Ferreira de Moura, considerado uma das figuras mais fascinantes no cenário
cirúrgico baiano. Em agosto de 1996, a instituição passou por uma reforma feita pelo
governador Paulo Ganem Souto. Em 02 de novembro de 2007, a unidade de ensino foi
19
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municipalizada, passando-se a denominação para Escola Municipal Professor Caio Moura,
constando em diário oficial a data 17 e 18/10/81, como o do ato de criação n°6987 e o
código de segurança 67334.
Contudo, a visão que a escola possui é de um espaço acolhedor, o que aproxima os
educandos aos docentes, a direção e demais funcionários. Mantém a expectativa que sua
finalidade envolve o educar e o cuidar.
Centro Educacional Marco Antônio do Carmo (CEMAC)
A Instituição está localizada na Rua Ananias Requião, nº 50- centro – Saubara/ Ba, email:
cemacsaubara@gmail.com. Fundada em 1972, período o qual a cidade ainda não havia
sido elevada à categoria de município, tratando apenas de uma Vila pertencente ao
Município de Santo Amaro da Purificação, que regia e centralizava todas as incumbências
educacionais desta e das demais instituições de ensino do município. O ginásio de
Saubara, foi legalizado através de uma entidade filantrópica, intitulada Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade - CNEC e tinha como objetivo oferecer uma educação de
qualidade, para todas as classes da sociedade saubarense, tanto aos filhos dos pescadores
e marisqueiras quanto aos filhos das famílias com um poder aquisitivo mais favorecido, haja
a vista que a instituição cobrava uma pequena taxa aos estudantes matriculados para se
manter. Alguns anos depois o ginásio de Saubara passou a denominar-se Centro
Educacional Cenecista de Saubara.
Em 1998, após processo de emancipação do município, o Centro Educacional Cenecista
de Saubara, que passou a chamar – se Centro Educacional Marco Antônio do CarmoCEMAC, de acordo com o processo: 980400972, portaria 8681/98 publicado no Diário
Oficial do Estado da Bahia, datado de 22 de dezembro de 1998 e homologado pelo
Secretário da Educação do Estado da Bahia Edilson Souto Freire. Quando o ginásio foi
criado em 1972 atendia aproximadamente 119 estudantes distribuídos em duas salas de
1ª série ginasial e uma de 2ª série somente no turno matutino, a partir de 1973 iniciou as
5ª e 6ª séries avançando nas ofertas gradativamente série a série, em 1975 formou a
primeira classe de 8ª série. Hoje, a escola oferta serviços educacionais ao público do
20
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Ensino Fundamental, Anos Finais, incluindo serviços como o programa Revendo Educação
de Jovens e Adultos (REAJA) em turno integral e a Educação de Jovens e Adultos - EJA,
no turno noturno.

Centro Educacional Manoel Castro (CEMC)
Situada na rua Ananias Requião, centro da cidade de Saubara fundada em 13 de junho de
1992, o Centro Educacional Manoel Castro atualmente atende aos estudantes dos Anos
Finais do Ensino Fundamental (a saber, 6º, 7º, 8º e 9º anos), nos turnos matutino e
vespertino. A referida escola já atendeu estudantes do Ensino Médio e Ensino Fundamental
- Anos Iniciais. Nota-se o crescimento da escola no que tange a captação de matrículas,
mantendo turmas ampliadas e distribuídas no matutino e vespertino. A infraestrutura, podese citar que a mesma possui uma arquitetura favorável para uma visualização geral, uma
quadra poliesportiva coberta, salas de aulas, biblioteca, sala de professores, cozinha,
depósito, pátio descoberto, sala de coordenação, diretoria. No decorrer dos últimos dezoito
anos o Centro Educacional Manoel Castro adotou uma postura com vistas para uma
pedagogia sociocultural para facilitar o aprendizado dentro do conhecimento dos
estudantes em suas comunidades, trazendo as Manifestações Culturais de Saubara como
forma de ensino que facilita a introdução do conhecimento. Com vistas para o futuro, a
gestão atual está planejando consolidar o Plano de Ação da escola e aplicar até 2024
levando em consideração o Plano Político-Pedagógico e outros documentos de referência
que norteiam a educação em suas esferas e setores.
O CEMC possui uma força pedagógica em suas estruturas que refletem o ideal das famílias
de formar seus filhos com personalidades sólidas que possam se desenvolver na sociedade
sem ser tragados por caminhos tortuosos. Que se possa preservar essa pedagogia sempre
nesta Unidade Escolar.
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Escola Municipal Dr. Luís Viana Filho
Situada na Rua do Prédio, s/nº, Cabuçu – Saubara – Bahia, oferta atividades educativas
no turno matutino aos estudantes do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e no turno
vespertino, aos estudantes do Ensino Fundamental- Anos Finais. A unidade escolar
funciona desde 1972, foi a primeira escola do Distrito de Ca0buçu. Atende majoritariamente
a população local onde a maior parte dos estudantes são filhos (as) de pescadores e
marisqueiras, atividade regente da região.
Vale ressaltar que esta unidade já prestou em anos anteriores, serviços para o público
adulto, através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para os estudantes do Ensino
Médio (Projeto Estadual).
Escola Municipal Dona Isaura Barroso
Localizada na Rua da Igreja s/nº, no distrito de Bom Jesus dos Pobres, na cidade de
Saubara, no estado da Bahia, email: donaisaurabarroso@gmail.com, teve sua autorização
de funcionamento em 11/05/2006 (onze de maio de dois mil e seis) antes utilizava a
autorização da Escola Municipal 31 de Março atualmente conhecida como Escola Municipal
Professora Zilmar Garcia Ferreira. Esta Unidade de Ensino (U.E.) foi criada para atender
às solicitações dos próprios moradores da comunidade, que sentiam dificuldades em
deslocar seus filhos para estudar em escolas localizadas no centro da cidade. Antigamente
era um prédio escolar que pertencia ao Estado, com o nome de Grupo Escolar Bom Jesus,
onde trabalhavam o professor Vanilson e a professora Anamir. Ficou desativada por um
período e somente em 1986 foi reformada e reinaugurada no governo do prefeito Raimundo
Pimenta, mudando o nome para Dona Yolanda Pires, professores que contribuíram para
tornar esse sonho possível foram o sr. Gildo Bomfim e Zilmar Paim. Isso enquanto Saubara
pertencia ao município de Santo Amaro. Com a emancipação de Saubara em 1989, a
escola sofreu mais uma vez uma mudança de nome, passando a se chamar Escola
Municipal Dona Isaura Barroso, em homenagem a doadora do terreno para a construção,
no governo do prefeito Raimundo Cezar Jambeiro. A primeira diretora dessa instituição
após a reinauguração em 1992, foi a sra. Sandra Regina Barroso. Apesar dos registros da
22
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escola serem a partir de 1990, relatos contestam a sua existência a mais de 40 anos em
relação ao ano atual (2022). Atualmente a escola atende ao Ensino Fundamental - Anos
Finais (do 6º ano ao 9º ano). A clien tela são crianças e adolescentes da própria comunidade
com faixa etária de 11 a 16 anos de idade. A Unidade Escolar dispõe das seguintes
dependências: 04 salas de aulas, 01 secretaria, 03 banheiros (02 de estudantes e 01 de
funcionários), 01 sala de leitura, 01 cozinha, 01 depósito, 01 sala de professores, 01 palco
e 01 área de recreação. O quadro de funcionários é composto de 26 pessoas sendo: 01
gestor, 01 vice gestor, 01 secretário, 01 coordenador, 09 professores, 01 agente
administrativo, 01 auxiliar de secretaria, 07 serviços gerais, 01 porteiro, 02 guardas e 01
auxiliar de classe.
ESCOLAS CONVENIADAS
Projeto Missão Batista
A Escola Missão Batista, situada à Rua Ananias Requião s/nº, centro Saubara - BA, zona
urbana do município, portadora do CNPJ: 03.406.336/0001-47 de acordo com a lei Federal
Nº8.742, de 07/01/93, no uso das atribuições expressas na lei municipal nº71/95, é uma
entidade filantrópica sem fins lucrativos, localizada a 100km da capital Salvador. Tem por
finalidade promover o bem-estar da comunidade sem discriminação política, religiosa ou
racial, através de serviços socioeducativo, moral, espiritual e educação ambiental, pautado
na ética, na cidadania e na inclusão social.
A implantação desta entidade nasceu no coração de Deus, através da sua serva
missionária Floripes da Silva de Jesus, pois ela já vinha desenvolvendo este trabalho com
crianças com necessidades especiais e crianças carentes no município de Uauá, mas o
seu coração e sua vontade era de desenvolver este mesmo trabalho em sua terra natal.
Constatando a existência de crianças e adolescentes com necessidades especiais,
inclusive seu sobrinho Bruno Leonardo de Jesus, no município, necessitando de um
atendimento especial, pois as escolas do mesmo não acolhiam estas crianças, deixandoas excluídas da sociedade.
23
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No ano de 1997, a missionária, juntamente com o apoio da Missão Batista do Norte dos
EUA, através do Pr. Newell Mack Shults, da Igreja Batista local, na pessoa do Pr. Jorge
Luis Reis da Silva e demais membros e da Prefeitura Municipal, implantou em Saubara
esse Projeto. O início do trabalho se deu nas dependências da 1ª Igreja Batista em
Saubara, na responsabilidade da esposa do pastor, Raquel Carvalho dos Santos Silva,
Maria da Conceição de Jesus, irmã da missionária, e José Cupertino da Silva (in memória),
que assumiu a presidência neste período para desenvolver o trabalho enquanto ela ainda
se encontrava no município de Uauá no sertão da Bahia, e vinha a cada 03 meses verif icar
o andamento do mesmo.
No início de 1999, com o apoio da Convenção Batista Baiana (CBB) em permitir a
transferência da missionária, pois ela pertencia ao quadro de missionários efetivos da
mesma. A missionária retorna a sua terra natal com o propósito de assumir a direção do
Projeto, a fim de dar continuidade e ampliar as atividades na área de ação social, dando
apoio a crianças e adolescentes com necessidades especiais. O grupo foi crescendo, e foi
preciso ocupar um espaço maior. Funcionando em casas alugadas com o apoio da
Prefeitura Municipal e na casa pastoral, cedida pela Iª Igreja Batista local.
Neste mesmo ano, foi doada uma área de 1.312, 92 m², pelo então prefeito Carlos Antônio
Sampaio dos Reis e vice-prefeita Joanita Carvalho dos Santos, juntamente com o apoio da
Câmara Municipal de Saubara, na pessoa do presidente Paulino dos Santos Filho. No ano
de 2002, foi construído o prédio da Missão Batista com o apoio financeiro da Missões
Batista Americana (MBA) através do casal Shults e voluntários americanos, com a
participação do Pr. Bruce, missionários Daniel e Nanci Callis e apoio da Prefeitura
Municipal, na pessoa do Sr. Antônio César de Shoccair Jambeiro, então, prefeito do
município na época.
No dia 08 de junho de 2002, foi inaugurado o prédio que contém 6 salas de aula, 1
secretaria, 1 diretoria, 1 refeitório, 1 cozinha, 4 banheiros com 9 sanitários, 1 área de lazer
e 2 pátios com capacidade de atender a 200 crianças. Neste mesmo ano, atendemos a 131
crianças, sendo 37 com necessidades especiais, desenvolvendo cursos de alfabetização
24
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de crianças e adultos, reforço escolar de 1ª a 4ª série, cursos de corte e costura e
datilografia. Em todos os anos, desde a sua fundação, podemos contar com o apoio dos
gestores municipais (prefeito Carlos Antonio Sampaio dos Reis e vice-prefeita Joanita
Carvalho dos Santos, prefeito Antônio César de Shoccair Jambeiro, prefeito Antonio
Raimundo de Araújo, Joelson Silva das Virgens, Márcia Mendes Oliveira de Araújo) através
do convênio firmado entre ambos e também com a parceria de Câmara Municipal.
Hoje na presidência da missionária Floripes da Silva de Jesus e na direção da Srª Deise
Ribeiro Rodrigues Santos, a escola tem contado com o apoio da comunidade em geral e
da prefeita Márcia Mendes Oliveira Araújo com o convênio da Câmara Municipal.
Salientamos que a instituição foi a 1ª escola a implantar a inclusão no município, tendo
como objetivo compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, exigindo o respeito mútuo, identificando o processo de
formação da personalidade como fator de produção das diferenças individuais,
promovendo a socialização das crianças normais com as especiais assim trabalhando a
inclusão.

Escola Comunitária Monte Sinai
A escola Comunitária Monte Sinai fica localizada na Rua Travessa Getúlio Vargas, número
77, Bom Jesus, Saubara-Ba. Foi fundada no dia 9 de março de 1998, possui 8 salas, possui
5 banheiros (4 para estudantes e 1 para funcionários), 01 cantina para lanches, 01 cozinha,
1 secretaria, 1 quadra de esportes e 01 parque com brinquedos. A escola funciona no
período matutino com Educação Infantil e Anos Iniciais e no período vespertino o Ensino
Fundamental-Anos Finais, possui 22 funcionários sendo: um gestor, uma secretária, uma
auxiliar de secretária, uma auxiliar administrativa, uma coordenadora, um porteiro dois
auxiliares de serviços gerais, uma merendeira 6 professores, uma auxiliar de classe.
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Projeto Escola Criança Esperança
O Projeto Escola Criança Esperança está localizado à Rua do Sossego, S/N, bairro centro,
município de Saubara-Ba. Teve sua autorização para funcionamento em 03 de março de
1997, com o nome de Escola Criança Esperança, sob a direção da professora Rita Sueira
dos Santos, suas irmãs evangélicas, Aleciana dos Santos Esteves e Mônica Soeira. A
escola é dirigida pelo Presidente do estatuto Silvane dos Santos, vice-presidente Rita de
Cassia Sueira dos Santos Batista, ambos são representantes legais dos atos judiciais
extrajudiciais. A escola possui também uma diretora: Maria de Fátima Paixão dos Santos e
uma Secretária: Daniele Soeira dos Santos Sampaio. A escola funciona nos turnos matutino
e vespertino com a Educação Infantil: grupo 01, 02, 03, 04 e grupo 05. Esta Unidade de
Ensino (U. E.) é uma entidade filantrópica com sede provisória e tem por finalidade
promover o bem estar da comunidade sem discriminação política, religiosa e racial, de
serviços sócio educativos, moral, espiritual e ambiental, pautada na ética e na cidadania.
Localizada na zona urbana do município de Saubara tendo como CNPJ -08.160.276/000149. Fundada em 03 de março de 1997, surgiu para atender as necessidades educacionais
de crianças da Educação Infantil. Antes de funcionar como escola era templo da Igreja
Batista Nova Esperança, em seguida passou a funcionar como fábrica de vassoura, mas
não demorou muito e foi desativada. Até que surgiu a ideia de um grupo de professoras
supracitadas, em abrir uma escola de educação infantil. A presente instituição dispõe do
estatuto que norteia o funcionamento para o melhor desenvolvimento da escola,
trabalhando os valores éticos e morais.
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Capítulo II
MARCO DOUTRINAL, POLÍTICO OU FILOSÓFICO
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2.0

Saubara

Missão Educacional do Município

O papel crucial que objetiva a educação é oferecer a todos em idade escolar, educação de
qualidade. Diante desta premissa se entende por escola o espaço coletivo, de
transformação e sistematização de saberes. Nesse sentido, alinhada à legislação
educacional, o município visa garantir à sua clientela a consolidação de conhecimentos
prévios junto ao conhecimento científico, primando assim pelo sucesso do processo de
ensinagem.
A escola também se configura uma instituição social, e dessa forma em consonância com
os aspectos cognitivos, intelectuais e emocionais o estudante tende a estimular seu
processo de desenvolvimento e construir seu projeto de vida de maneira consciente.
Para isso, a educação do município se encontra atenta aos novos cenários e busca adaptar
às diversas situações e mudanças que são impostas. Partindo dessa concepção,
compreende-se que educação de qualidade deve centrar-se no desafio de não apenas
garantir o acesso, mas de assegurar a permanência desse estudante. Assim, Demo afirma:
A escola de qualidade tem obrigação de evitar
de todas as maneiras possíveis a repetência e a
evasão. Tem que garantir a meta qualitativa do
desempenho satisfatório de todos. Qualidade
para

todos,

portanto,

vai

além

da meta

quantitativa de acesso global, no sentido de que
as crianças, em idade escolar, entrem na
escola. É preciso garantir a permanência dos
que nela ingressarem. Em síntese, qualidade
"implica consciência crítica e capacidade de
ação, saber e mudar" (Demo 1994, p.19).

Nessa perspectiva, é importante salientar que o estudante deve ser o centro do processo
de ensino e aprendizagem, e toda ação pensada na escola deve estar norteada pela ideia
de fazer com que este desenvolva competências e habilidades, seja capaz de lidar com as
mais variadas situações cotidianas, seja capaz de posicionar-se crítica e politicamente, que
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saiba lutar por seus direitos e busque melhorias para o ambiente em que vive,
transformando-o, compreendendo para a superação de realidades.
Assim, a educação torna-se de qualidade quando pautada em princípios éticos com gestão
democrática onde os sujeitos envolvidos no processo possam se expressar e participar
ativamente das construções no processo educativo que permita igualdade de acesso para
todos que dela necessitam, e mais do que isso: uma educação com equidade, fazendo
justiça social, fazendo valer direitos permitindo com que nenhum ser sinta-se excluído, mas
que pelo contrário, tenha orgulho de fazer parte de uma educação inclusiva, que acolhe,
que acredita no potencial de cada estudante, valorizando as contribuições individuais e
coletivas, desde a criança da creche ao jovem e adultos da EJA e que estes podem mudar
a realidade em que estão inseridos. Proporcionamos um ensino de qualidade, em um
ambiente solidário, buscando a participação ativa da comunidade, no sentido de contribuir
para a formação integral dos alunos oportunizando o agir construtivamente na
transformação do seu meio e formando cidadãos que possam exercer na sua comunidade
uma presença humanizadora, uma presença que implique não em competitividade, mas
em vivência coletiva, em crescimento com o outro. Assim, Moraes, (2001, p. 139), diz:
Uma educação para a era relacional pressupõe o alcance
de um novo patamar na história da evolução da humanidade no
sentido de corrigir os inúmeros desequilíbrios existentes, as
injustiças e as desigualdades sociais, [...], uma nova visão da
realidade ao ser transf ormada, baseada na consciência da interrelação e da interdependência essenciais que existem entre
todos os f enômenos da natureza. Uma educação que f avoreça
a busca de dif erentes alternativas que ajudem as pessoas a
aprender a viver e a conviver, a criar um mundo de paz,
harmonia, solidariedade, f raternidade e compaixão.

Haja vista, conquistar a educação voltada para o desenvolvimento pleno do ser humano se
faz necessário enfrentar o desafio de mudanças não apenas no interior da sala de aula, mas
da escola como um todo, para a realização de um ensino que possa concretizar, por meio
da aprendizagem dos alunos, o desejo de educação defendido pelo município.
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2. 1

Saubara

Concepção Filosófica do município

A Educação do município se encontra norteada pela igualdade, fraternidade, democracia e
justiça social. Em suma, entendemos que o eixo norteador da educação do nosso município
enfatiza a importância de considerar o estudante enquan to sujeito ativo da sua própria
aprendizagem. Valorizamos a autonomia do aluno, o prazer e o desejo pela aprendizagem
e principalmente uma educação dialógica. Sobre isso, Paulo Freire ratifica:
Viver a abertura respeitosa aos outros, e de quando em vez, de acordo
com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto
da ref lexão crítica deveria f azer parte da aventura docente. A razão ética
da abertura, seu f undamento político, sua ref erência pedagógica; a
boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. (FREIRE, 2000 p.153).

É papel da escola não só respeitar os conhecimentos prévios dos educandos, mas, também
discutir com eles sobre esses saberes fazendo uma relação com as temáticas que serão
trabalhadas em sala de aula.
É necessário estabelecer uma intimidade entre as unidades de aprendizagens e
respectivos Componentes Curriculares fundamentais ao desenvolvimento dos estudantes,
atrelados às experiências vivenciadas como sujeito. Vale salientar que muitos dos
estudantes trazem experiências de vida belíssimas, com uma leitura de mundo capaz de
fazê-lo perceber-se ser de direitos e, a escola por sua vez, deve considerar esses
conhecimentos e mais do que isso, compreendendo a importância do papel da educação
no desenvolvimento dos seres humanos, baseada no desenvolvimento integral das
pessoas e na importância do contexto social e das relações estabelecidas, a fim de se
efetivar a formação do aluno na cidadania e para a cidadania.
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2.2 Princípio da proposta.

Entendemos que a prática pedagógica está ligada a concepção de mundo, de homem e de
conhecimento que fundamenta as relações do dia-a-dia. Repensar essa prática tendo a
realidade como referência significativa é criar momentos constantes de construção e
reconstrução de saberes, tendo em vista que a realidade do mundo pede mudanças, sendo
que tal mudança só será possível através da ação e reflexão, da intervenção dos indivíduos.

2.3 Pressuposto teórico e metodológico
É necessário, portanto, compreendermos a função social da escola para que possa ser
oferecido ao estudante compreensão da sua realidade e meios para que ele possa
transformá-la a partir do produto das relações sociais que o homem produziu a partir de
suas necessidades. Então, se desejamos formar cidadãos críticos, participativos, criativos
e conscientes de seu papel na sociedade, é primordial reavaliar o que, e como ensinar.
Diante disso, a prática pedagógica do município de Saubara é embasada numa concepção
sociointeracionista através das teorias de Jean Piaget, Vygotsky e Wallon, firmando que o
papel do docente não é transmitir o saber, mas articular experiências em que o estudante
reflita sobre suas relações no e com o mundo, onde o conhecimento prévio deve ser
valorizado numa constante sistematização de saberes. Esta interação entre diversidade,
experiências e conhecimentos estimula o papel ativo do estudante no processo ensinoaprendizagem.
Assim, Vieira (2007) faz algumas considerações importantes sob a perspectiva
sociointeracionista abordando que o “desenvolvimento humano se dá a partir da interação
existente entre os componentes internos e externos do sujeito, isto é, o organismo e o meio
exercem ação recíproca, um influenciando o outro, e essa interação acarreta mudanças
nos indivíduos”. A aquisição de conhecimento constitui-se em um processo construído pelo
sujeito durante toda sua vida e esse sujeito não está pronto ao nascer, nem o conhecimento
é adquirido passivamente.
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Pode-se constatar, portanto, que essa concepção considera que na relação ensinoaprendizagem, a interferência de outras pessoas como pais, professores e colegas, são
fundamentais para o desenvolvimento da criança.

Nesse processo, o professor deve

ser o mediador, provocando avanços nos conhecimentos que ainda não foram adquiridos.
Ele terá o papel essencial em direcionar a criança para aquilo que lhe falta, ensinando-a a
aprender.

2.4 Principais Leis e diretrizes que sustentam a proposta.
Como os indivíduos em idade escolar são seres de direitos e estes devem ser assegurados,
nossa proposta será norteada pela Constituição Federal (1988) em seu artigo 205,
preconiza que educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o
artigo 206, ratifica que o ensino será ministrado nos princípios de igualdade e permanência
na escola, liberdade de aprender e ensinar e pluralismo de ideias. As mesmas garantias
estão também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos 2º e 3º.
A LDB ainda garante em seus artigos 12, 13 e 14 que os sistemas de ensino devem criar
suas propostas pedagógicas e contar com a participação dos profissionais. Também
embasada na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 , que institui o Plano Nacional de
Educação – PNE, especificamente na Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica
em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB: 6,0 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos Anos Finais
do Ensino Fundamental; 5,2 no Ensino Médio. O Plano Municipal de Educação, instituído
pela Lei nº 19 de junho de 2015. Também a Lei nº 13.415/2017, que institui a Base Nacional
Comum Curricular.
Em suma, buscamos incessantemente oferecer uma educação de qualidade, respeitando
a dignidade e os direitos de cada estudante, valorizando suas particularidades pautadas
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nos quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender
a ser, para que assim, possa enfrentar os desafios e transformações as quais são inerentes
à aprendizagem humana.
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CAPÍTULO III
MARCO OPERACIONAL
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3.0 Dimensões da proposta

Mediante contexto municipal, a proposta estende-se dentro de uma visão humanista,
solidária e participativa de educação, onde a sua função social é qualificar o ensino em
diferentes dimensões, valorizando o estudante dentro dos seus aspectos históricos,
sociais, intelectuais e afetivos, levando em consideração o seu desenvolvimento de forma
integral.

Dentro deste contexto, insere-se o papel social da escola, a tarefa de, principalmente,
planejar e dimensionar ações por meio de processos educativos que ven ham despertar
o compromisso social dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, objetivando a
junção entre os pares, provocando mudanças e transformações no cumprimento do dever
educacional, da preparação e formação de alunos que sejam cidadãos portadores de uma
nova visão de mundo reinventado, através da criticidade e da participação.

3.1 Dimensões pedagógicas e eixos norteadores

As dimensões pedagógicas e os eixos norteadores, são compreendidas dentro do contexto
educacional como mecanismos importantes para uma gestão democrática e de qualidade.
São elementos que constituem a práxis dentro de uma relação teórica e prática do fazer
educacional, levando em consideração o estudante, o meio social em que vive e o
significado do que se ensina atentando para as emergentes mudanças no contexto global.
Estes princípios precisam ser percebidos e analisados de forma interligada, sem dei xar
perder de vista o que ensinar, como ensinar e para que ensinar visando a significância do
processo de ensino aprendizagem.
Partindo desse pressuposto, esses eixos fundamentam-se em um trabalho que envolva a
identidade e a autonomia do estudante, despertando-o para desenvolver sua criticidade e
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potencialidades; Concepção de natureza e sociedade dentro de uma visão holística de
mundo; os conhecimentos lógicos e matemáticos, no propósito de entreter o estudante nas
situações reais do contexto; a concepção de linguagem corporal, oral e escrita, levando
em consideração tanto a aquisição de suas habilidades linguísticas como a compreensão
e o uso social mediante as emergências; além dos princípios e dos valores que norteiam
de forma positiva a ação pedagógica possibilitando uma gestão democrática e participativa
para uma educação significativa e de qualidade.

3.2 Proposta de trabalho docente

No contexto atual, o trabalho docente reflete sobre diferentes esferas na sociedade. Essas
reflexões perpassam a análise de condicionantes culturais, sociais, políticos e econômicos,
articulados na composição de uma conjuntura que repercute de maneira significativa no
trabalho desenvolvido pelos profissionais de educação.
A ação pedagógica dentro dos requisitos acima mencionados, ocupam um lugar de
destaque no que diz respeito ao trabalho docente e a responsabilidade de desenvolver uma
prática pedagógica comprometida com o desenvolvimento integral do estudante de forma
que seja possibilitado ao mesmo desfrutar de um processo de ensino atraente, dinâmico,
prazeroso e que acima de tudo, o possibilite a uma visão ampla de mundo.
Para tanto, a discussão sobre o papel do professor e os objetivos que devem nortear o
trabalho docente, constitui tema muito relevante, uma vez qu e, diante das demandas que
lhes são atribuídas pela sociedade, estes procuram meios possíveis para mediar um
processo de formação em uma perspectiva que transcenda a mera exigência para o mundo
do trabalho, adequado aos meios de produção vigentes, e estabelecido sob a lógica do
sistema capitalista, para que sua ação seja caracterizada como um movimento que se volta,
sobretudo, a construção do saber e da cidadania.
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3.3 Práticas Docentes e relações pedagógicas na escola

No âmbito educacional, as práticas docentes e as relações pedagógicas na escola, mantém
uma relação importante no que concerne a eficácia do processo de ensino aprendizagem.
Ao adentrar e investigar o espaço da própria prática, a docência é visitada por um exercício
reflexivo, fator que remete o professor a ressignificar a sua prática, assim como o seu
conceito de professor, de aluno, de aula e de aprendizagem. Desta maneira, as práticas
docentes ganham destaques desmembrando uma relação dialógica e recíproca no que
concerne à ação pedagógica na escola e suas interferências no projeto de vida do
estudante e de todos envolvidos durante o processo.
Por outro lado, a escola constitui esse outro campo de aprendizagem que leva em
consideração as abordagens teóricas do fazer pedagógico na esfera soci ocultural
organizada, que em contato com as práticas docentes direcionam as ações, pautando os
objetivos, as metas numa relação dialógica com o projeto político pedagógico que norteia
por completo o viés no campo da educação.
Dessa forma, as práticas docentes e as relações pedagógicas se complementam garantindo
o conhecimento e o desenvolvimento do estudante, por meio dos projetos, métodos e
propostas pedagógicas, levando-o à conquista das competências e habilidades necessárias
às ações integrais do cidadão.

3.4 O papel e perfil do professor

Na sociedade contemporânea não cabe mais ao professor se conservador ou detentor do
saber e sim ser um mediador no processo de ensino- aprendizagem, visto que ele tem o
papel atuante que leva o aluno a formar o seu con hecimento.
Outro fator importante é que o professor tem o papel de pesquisador até mesmo para
aprimorar e transmitir os seus conhecimentos visando aumentar o seu potencial para que
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através deles crie novos mecanismos que vise a motivar os alunos a realizar as atividades
propostas de forma prazerosa.
Entre as diversas características que formam o perfil do professor é necessário que este
compreenda os aspectos oriundos do município, tais como: culturais, econômicos e sociais
relacionando-os com a educação. Neste processo, o professor tem o papel fundamental no
processo de ensino e aprendizagem, onde sua docência seja uma prática contextualizada
que traga ao educando o sentido do processo capaz de despertar o interesse e a participação
considerando as necessidades que atendam a complexidade visando a contemplar com a
construção do conhecimento.
A formação continuada é de primordial importância, pois é construída a todo o momento até
mesmo no cotidiano escolar na perspectiva de possibilitar novos rumos ao prof essor sendo
assim, promover a melhoria contínua das gestões dos conhecimentos.
Considerando a escola o lugar onde acontece a intervenção pedagógica e o professor
mediador como fatores que influenciam na formação do alunado, percebe-se a necessidade
de estabelecer um diálogo entre estes onde o professor deve atuar de forma que não seja
um simples transmissor de informações e sim um professor que pratique harmonicamente
com o seu alunado. Sendo assim, conhecer o aluno é fator de muita relevância para o
sucesso da aprendizagem onde os objetos do conhecimento não sejam os únicos fatores
que devem ser priorizados e sim, levar o aluno a refletir e buscar respostas, tornando-os
sujeitos críticos- reflexivos.
O professor numa proposta significativa deve auxiliar com o seu conhecimento e a sua
experiência, levando o aluno a refletir, tornando-o sujeito da ação. No tocante, o professor
não deve beneficiar a memorização das unidades de aprendizagem e sim provocar
condições que leve o aluno a pensar, desenvolvendo o seu raciocínio principalmente através
das vivências como forma de suporte e estímulo para o desenvolvimento do processo de
ensinagem.
O professor numa proposta significativa é agente de transformação e auxilia com o seu
conhecimento e experiência, instigando o aluno e criando condições que o leve a refletir e
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desenvolver o raciocínio através das vivências práticas. Essa marcante característica
direciona o educador a ser autor do processo de aprendizagem criando inovações
pedagógicas.
Outra importante característica se refere ao seu papel de pesquisador, essa prática contribui
para o aprimoramento dos métodos de ensino e criação de novos mecanismos que objetiva
motivar os alunos na realização das atividades propostas de forma prazerosa. A reflexão
também é parte desse fazer pedagógico que aliado a práticas de formação pessoal e
continuada, o professor se prepara para atender às novas demandas que surgem no
ambiente escolar.
Essas são as características que formam o perfil do professor no desenvolvimento das
competências necessárias para atuação no Mu nicípio de Saubara. Como propôs Nóvoa
(1995, p. 29), “Os professores precisam reencontrar novos valores, novos idealismos
escolares que permitam atribuir um novo sentido à ação docente”. Dessa maneira, cabe ao
professor desenvolver os

objetos

de

conhecimento de

maneira contextualizada

proporcionando ao educando atribuição de sentido aquilo que é aprendido, despertando seu
interesse e participação.

3.5 O ambiente e a gestão de sala de aula
O âmbito escolar é caracterizado por um ambiente sócio educativo baseado por regras e
condutas que abrange toda uma comunidade e proporciona a autonomia moral e intelectual
no indivíduo.
O professor deve ter autonomia na gestão de sala e os educandos fomentados no sentido
de agir, de forma que vise à obtenção de uma aprendizagem significativa. A união entre os
grupos poderá ser mediada pela atuação conjunta de todos. Essa parceria poderá ocorrer
entre o corpo administrativo e pedagógico, considerando também o envolvimento docente e
discente, caso necessário, nas diferentes situações do processo. Desta forma possibilitando
assim, o crescimento de todos.
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O ambiente sócio educativo é um espaço que favorece o processo de ensinagem visto que
pode influenciar os educandos no envolvimento do trabalho pedagógico baseado nos seus
planejamentos e consequentemente nos objetos do conhecimento, demonstrando a
importância de serem alcançados.

Assim, no ambiente socioeducativo o professor enfrenta diversas situações e utiliza a prática
docente para agir mutuamente, visto que as situações ocorrem dentro e fora de sala e pode
interagir criando momentos que favoreçam a aprendizagem.
Cabe ao professor estabelecer e levar as situações de ensino utilizando o incentivo
demonstrando aos alunos o quanto é importante a concepção das ideias através das
vivências.
A sala de aula permite ao professor situações para planejar de forma que favoreça a sua
prática construindo nortes que concedam organizar a praticidade na sala de aula. Ao
professor, cabe também a gestão de sala de aula de forma que as aulas tenham significados
e aprendizagem útil, pois é necessário que o aluno tenha a percepção da importância do que
lhes foi apresentado e ou proposto.
É fato que o espaço de sala de aula reflete no trabalho pedagógico e que o ambiente
organizado privilegia aspectos relevantes para a assimilação dos conhecimentos. É notório
que um ambiente acolhedor motiva a troca de ideias de forma favorável entre o professor e
o aluno; desta forma a assimilação é estabelecida no processo de ensino aprendizagem
tornando assim, os educandos em sujeitos críticos reflexivos.

3.6 Planejamento escolar

O planejamento em sua totalidade oferece ao educador tranquilidade e quando bem
estruturado será possível um retorno positivo das suas metas, todavia, todo seu trabalho
será sistemático para atingir de fato suas expectativas. Os profissionais devem assumir uma
postura sequenciada de planejar suas ações, sem improvisos da sua prática educativa, o
planejamento é importante para êxito daquilo que será executado, porque permite reflexão,
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avaliação e mudança do que não está adequado. O professor precisa deixar claro no seu
planejamento sua pretensão acerca do trabalho a ser desenvolvido, os recursos
pedagógicos, os questionamentos a serem feitos, tendo em vista a produção do
conhecimento. Para Luckesi (2005) “o planejamento implica no estabelecimento de metas,
ações e recursos necessários à produção de resultados que sejam satisfatórios à vida
pessoal e social, ou seja, a consecução dos nossos desejos”.
Para tanto, é necessário o professor estabelecer esses critérios na estruturação do seu
planejamento, de modo que contemple esses elementos ligados à vida social do educando
e seus aspectos, históricos, afetivos e intelectuais, como um todo.

O professor precisa deixar claro no seu planejamento, sua pretensão acerca do trabalho a
ser desenvolvido, os recursos pedagógicos, os questionamentos serem feitos, tendo em
vista a produção do conhecimento, bem como, o sujeito que deseja formar e para que
sociedade. Neste sentido Lopes afirma (1990), “produzir conhecimentos significa colocar os
sujeitos da aprendizagem numa perspectiva de indagação que leve ao estudo e à reflexão”.
O docente que se planeja traz consigo segurança, autoconfiança, desperta a participação, o
envolvimento dos discentes na busca do conhecimento, além de capacitá-los a resolver
imprevistos que possam surgir no momento, flexibilizando sua prática para atingir o objetivo
desejado.
É no planejamento que o professor percebe a que nível estão os seus discentes, a partir do
momento, que aplica a ação diagnóstica possibilitando adequar o objeto de conhecimento a
fins de bons resultados.

Portanto, o plano de ensino constitui o instrumento norteador do trabalho docente. É este
documento que dará subsídios às competências e habilidades a serem alcançadas. O
planejamento escolar em qualquer Instituição de ensino torna-se de grande valia, pois,
norteia o trabalho do docente e harmoniza o espaço educacional. O professor que planeja
tem a possibilidade de interagir com a turma, levando os discentes à reflexão.
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3.7 Processo de ensino e aprendizagem

O educador necessita motivar os discentes ao aprendizado, despertando a curiosidade,
estimulando a busca do conhecimento, possibilitando o aprender de forma prazerosa. O
docente precisará, para isso, organizar o conteúdo de uma maneira que atenda as
necessidades do discente e possa descobrir suas habilidades.
Segundo Luckesi (2011) “o ato de avaliar a aprendizagem
na escola é um meio de torná-los atos de ensinar e aprender
produtivos e satisf atórios. A avaliação como instrumento a
serviço da aprendizagem do aluno deve contribuir para a
análise e para a decisão de quais ações pedagógicas
deverão ser tomadas durante o processo de ensino.

O professor precisa deixar claro o que pretende que os discentes absorvam com o conteúdo
que está sendo passado. Somente assim o estudante poderá ser estimulado ao conteúdo
e suas implicações mediante o contexto no qual ele está inserido.
O professor tem por objetivo assegurar a assimilação do conteúdo pelo discente, avaliando
de forma simples para que seus objetivos sejam alcançados.
Enfim, o processo de ensino e aprendizagem, torna-se de grande importância, pois é
através dela que serão utilizadas diversas estratégias para qu e haja de fato o aprendizado
do discente. Desta forma se faz necessário a realização coerente de planejamento do
professor para que possa atingir o ensino aprendizagem. Levando em conta a realidade
que os discentes estão inseridos, esquecendo o ensino mecanizado e o avaliar quantitativo,
dando assim, valorização ao conhecimento de fato adquirido. Percebe-se neste contexto
que o processo de ensino e aprendizagem é algo amplo, e se estabelece entre uma relação
recíproca de professor para o aluno, e na dialogicidade entre a teoria e a prática onde
acontece necessariamente o processo de aprendizagem sem perceber de vista o
protagonismo discente.
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3.8 Organização estrutural do Ensino
A Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 29, estabelece
que a Educação Infantil primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. Já o artigo 30, estabelece que a Educação Infantil será oferecida em
Creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade (parágrafo
I) e Pré-escolas para crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade .
Em conformidade também com a referida Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) em que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, vale
salientar o descrito no seu Art. 23, onde determina que a educação básica poderá
organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de
períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar. O Ensino Fundamental do Sistema de
Ensino Municipal encontra-se em consonância com a LDB e está estruturada em ciclos
da seguinte forma: CICLO I- 1º e 2º Ano (Ciclo de Alfabetização); CICLO II- 3º, 4º e 5º
Ano; CICLO III- 6º e 7º Ano e CICLO IV - 8º e 9º ano. A modalidade da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, assegurada nos artigos 37 e 38 da LDB em que garante àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria, e orienta aos Sistemas de Ensino a manutenção de cursos e exames
supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular. Assim na Rede Municipal de Ensino a
EJA está organizada em aceleração I (EJA I) e seus estágios e aceleração II (EJA II) e
seus estágios

seriados da forma:

ACELERAÇÃO I ESTÁGIO I (1ª e 2ª série) ;

ACELERAÇÃO I ESTÁGIO II (3ª e 4ª série); ACELERAÇÃO II ESTÁGIO I (5ª e 6ª série);
ACELERAÇÃO II ESTÁGIO II (7ª e 8ª série).
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3.9 Processo avaliativo

No campo da educação é sabido que a avaliação é uma ação importante que nos permite
verificar diferentes abordagens, e é um componente essencial no processo formativo do
estudante, possibilitando a reflexão sobre as evidências de competências adquiridas ou
não, para tomada de novas decisões que favoreçam a consolidação da aprendizagem, na
relação ação- reflexão- ação.
Pautado no ato avaliativo a partir da concepção de Luckesi, que propõe uma avaliação
como medida de intervir e buscar alternativas para que as aprendizagens de fato sejam
consolidadas, sobretudo, com olhar afetivo, propomos uma avaliação em etapas e
processos, que possibilitem analisar o estudante como indivíduo na sua integralidade,
criando condições para uma relação ensino aprendizagem harmônica e prazerosa.
Para a Educação Infantil, os processos avaliativos dar-se -ão a partir das observações
sistemáticas do desenvolvimento das crianças, levando em consideração os Direitos de
Aprendizagem indicados para cada faixa etária, através de instrumentos que remetem a
uma observação criteriosa sobre os Campos de Experiência, indicando se tais elementos
foram alcançados ou estão em processo. Desse modo, indicando através de registros
periódicos se os direitos intrínsecos a cada faixa etária, foram consolidados no período
distribuído durante a unidade letiva ou estará por consolidar nos anos posteriores.
Assim, os modos avaliativos também implicará no processo de transição da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental, pois o momento transitório deve ser realizado de forma
saudável e gradativo, devendo seguir as orientações da Base Nacional Curricular (B NCC),
a qual propõe em consideração a jornada percorrida e fases das crianças, e entre um
segmento e outro. Para isso, deve-se construir uma relação coesa, garantindo os Direitos
de Aprendizagem das crianças através dos estímulos para que estes adquiram as
habilidades necessárias que subsidiarão no processo seguinte, ou seja, inserção no Ensino
Fundamental.
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Para o Ensino Fundamental, modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA e
Revendo a Educação de Jovens e Adultos - REAJA, ao longo de cada unidade, os
instrumentos de acompanhamento dar-se-ão de forma equitativa, baseado no plano de aula
do professor, fomentando propostas de atividades que remetem aos projetos e aos
programas no âmbito educacional numa linha dialógica entre o Projeto Político Pedagógico
da Unidade escolar, Referencial Curricular Municipal-RCM e a diversidade de saberes e
vivências culturais do estudante, protagonista do processo de ensino aprendizagem.
Dentro desta perspectiva, a partir do Referencial Curricular
Municipal, a proposta avaliativa proporcionará um ensino que
favoreça a compreensão dos novos cenários, que gatilhe as
transformações, a construção de conhecimentos com sentido e
significado, e que permita aos estudantes identificarem a
utilidade das unidades de aprendizagem abordadas da sala de
aula para a vida .Embasando assim, a concepção de Gehlen,
Maldaner e Delizoicov (2012, p.02) quando destaca que

“o

problema assume papel fundamental na organização curricular
potencializando o processo de ensino e aprendizagem”. Dessa
forma, a dimensão pedagógica, neste campo da avaliação, é o desenvolvimento de um
estudante crítico e autônomo no contexto social emergente.
Nesse sentido, considerando as interfaces do processo avaliativo abordando para cada
programa, projeto ou articulação vigente, destaca-se a abordagem qualitativa sobre as
quantitativas a partir de situações didáticas se fundamentam na relação conceitual,
compreendendo o seguinte sistema:
S- Satisfatório, o que corresponde entre 75% a 100% de aproveitamento dos estudos
realizados pelos estudantes;
A- Aceitável, representa entre 50% a 74% de aproveitamento dos estudos realizados pelos
estudantes.
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T- Transitório, compreende entre 26% a 49% de aproveitamento dos estudos realizados
pelos estudantes;
I- Insuficiente, representa entre 0% a 25% de aproveitamento dos estudos realizados pelos
estudantes.

Pautando-se na Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), no art. 24, inciso V “e”, mostra os critérios de verificação do rendimento
escolar e assevera: “obrigatoriedade de estudos de recuperação para os casos de baixo
rendimento escolar”, é assegurado para os discentes da Rede Municipal, Ensino
Fundamental , retroalimentação da aprendizagem, no decorrer das duas primeiras
unidades letivas para os estudantes que obtiverem conceito igual ou inferior a T (Transitório
, compreende entre 26% a 49% de aproveitamento dos estudos realizados pelos
estudantes), entre os instrumentos arrolados no período e igualmente ao final da última
unidade, a partir de estudos de recuperação. Assim, deverão ser submetidos a novas
abordagens didático-pedagógicas para potencializar a evidência de competência que não
foi por ora consolidada.
Ainda , considerando o Art. 19 da Resolução CEE nº 137/2019, considera-se tais aspectos
da avaliação no que tange a avaliação por ciclo , tendo em vista o corte ao final dos ciclos,
sendo eles: 2º ano, 5º ano, 7º ano e 9º ano, evidenciando nesse último, o Projeto de Vida
do estudante.
Vale ressaltar que esses processos dialógicos, qualitativos e formativos, perpassam pelo
Conselho de Classe, momento o qual é oportunizado uma mobilização escolar na
perspectiva de desenvolver um maior conhecimento sobre o aluno, a aprendizagem, o
ensino e a escola.

Logo, essa demanda formativa visa assegurar o efetivo desenvolvimento dos estudantes e
considera as reais necessidades de cada um para ampliar, de forma concreta, o
conhecimento.
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3.10 Coordenação pedagógica e os atributos do(a) coordenador(a) pedagógico(a)

O fazer da prática pedagógica possui um emaranhado de fios que tecem a ação
educacional, entre tais tessituras, engendra-se o exercício profissional da Coordenação
Pedagógica, posta como frente importante para as ações educativas. Pensar o seu papel
é assegurar a melhoria da educação para a garantia de direitos numa compreensão de
gestão democrática e participativa.
Dessa maneira, esta seção importa-se em discutir a Coordenação Pedagógica (CP), bem
como as atribuições profissionais do agente responsável pelo seu exercício na educação
escolar. Em sua compreensão histórica a (CP) no Brasil surgiu com o contexto de inspeção,
oriundo das primeiras escolas fornecidas pelos Jesuítas no período das capitanias
hereditárias. No século XIX, por volta de 1854, regulamentou-se a função de “Inspetor
Geral”, que segundo Saviani (2002) respondia pela abertura de escolas, organizar exames
de professores e rever livros a serem usados.
Atualmente, o profissional responsável para lidar com as demandas cotidianas da
coordenação pedagógica, necessita de um aporte de atribuições que sejam executadas
para o bom andamento das atividades escolares. De acordo com Rivas, (2007) o
profissional que atua na Coordenação Pedagógica necessita, entre outras, planejar,
acompanhar e avaliar o ensino, promover a formação docente, fomentando o projeto
pedagógico da instituição, atendendo a comunidade, dando suporte ao estudante, suprindo
os aspectos administrativos, mantendo uma boa mediação e comunicação.
Nesse sentido, a ação do coordenador pedagógico compreende “Uma ação coletiva, assim,
precisa desenvolver a coordenação de um trabalho coletivo, responsabilizando-se pelo
crescimento do grupo” (RIVAS, 2007, p. 110). Nota-se, que essas expectativas esperadas
pelo profissional colaboram para que a aplicabilidade da Coordenação Pedagógica em sua
ação seja eficiente e que lide não somente com o material teórico-prático, mas que acima
de tudo lide com pessoas e que torne a ação hu mana em suas habilidades
socioemocionais.
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3.11 Proposta curricular
A Constituição Federal (1988), a fim de garantir a todos os educandos igualdade de
condições para o acesso aos saberes e permanência na escola, determina em seu Artigo
210 que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais
e regionais”
A Proposta curricular compreende no campo educacional, os instrumentos de elaboração
de projetos e propostas curriculares a serem desenvolvidas no âmbito municipal a partir
das esferas Estaduais e Federais, adaptando-se às realidades locais e necessidades
específicas.
Neste contexto, o Referencial Curricular do Município - RCM, documento instituído e
elaborado de forma democrática e participativa, estabelece as orientações didáticopedagógicas, tendo em vista as estratégias de ensino numa relação dialógica entre a teoria
e prática considerando

as especificidades curriculares da educação formal n a esfera

municipal, estruturado em um único volume da Educação Infantil e 6 volumes do Ensino
Fundamental.
Na Educação Infantil, o volume unificado, compreende as aprendizagens e o
desenvolvimento das crianças a partir dos eixos temáticos embasados nas interações e
brincadeiras dando-lhes o direito de participar ativamente das ações educativas, de
conviver com o outro, de explorar as diversas situações das aprendizagens, de expressarse e conhecer-se. Atrelado aos Campos de Experiências, os Objetivos de Aprendizagens
são definidos, visando a organização curricular que com fundamentos na Base Nacional
Comum Curricular - BNCC asseguram e acolhem as situações concretas e subjetivas da
criança e do seu projeto de vida.
No Ensino Fundamental este, é organizado por áreas do conhecimento, compreendendo
as áreas de Linguagem, Exatas, Ciências: Humanas e da Natureza e Ensino Religioso
engloba aspectos sócio culturais e perspectivas de valores no que tange o cuidado com o
48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Saubara

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
55 - Ano - Nº 3245

outro, o respeito e assegura ao mesmo tempo, o espaço escolar enquanto laico.
Pensando em Linguagem e sua concepção de área, assegura-se que as habilidades e
competências no processo de ensino, compreendam a esfera verbal, musical, visual e a
corporal, de forma que possibilite o protagonismo discen te nas diversas práticas de
linguagem, ampliando suas capacidades de expressar suas competências artísticas,
corporais e linguísticas.
Para as Ciências Exatas concebe-se o conhecimento matemático como indispensável para
os estudantes, em vista de sua vasta utilidade na sociedade. A partir da potencialização do
conhecimento lógico matemático, considerando a vida cotidiana tendo em vista a
possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de cidadãos críticos e conhecedores de
suas obrigações sociais e aptos a interações e mudanças na sociedade, a partir de
situações reais, vivenciadas na transversalidade do contexto escolar.
No que tange a área de Ciências Humanas, considera-se que as ciências aqui veiculadas
possuem um papel fundamental, para a formação de um cidadão consciente, capaz de
compreender as inter-relações sociais saudáveis e seu papel na sociedade, bem como, de
contribuir com transformações necessárias para uma sociedade mais justa e que respeite
a natureza, a cultura e as múltiplas diversidades.
Sua função vai além de uma formação para o trabalho mecanizado, mas também deve
colaborar para desenvolver no aluno todas as suas potencialidades, tornando-o capaz de
compreender conceitos sobre ética e os direitos e deveres de uma sociedade democrática.
Desenvolvendo um papel importante no sentido de ajudar a revelar o mundo aos olhos do
educando, oferecendo instrumentos que possibilitem o desenvolvimento de sua capacidade
de análise, interpretação e sistematização da realidade social e cultural.
Já para a área de Ciências da Natureza em congruência com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), visa garantir ao estudante a aproximação com os conhecimentos
científicos, de forma prática e dinâmica, formando cidadãos que percebam, interpretem e
transformem o mundo natural, social e tecnológico (BRASIL, 2017), visando estimular e
desenvolver a curiosidade, a habilidade para investigar situações, explicar fenômenos,
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solucionar problemas, apresentando métodos sustentáveis que não venham ocasionar
desequilíbrio ambiental e/ou social, participando na sociedade de forma consciente e
responsável, exercendo a sua cidadania de forma plena.
A partir da Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/96 (artigo 33,
alterado pela Lei nº 9.475/1997), o trabalho com Ensino Religioso é reconhecido, desse
modo, o mesmo passa a integrar as cinco áreas que compõem a formação da educação
básica, numa perspectiva cidadã, visando assegurar a partir da práxis efetiva desse
componente o respeito à diversidade cultural religiosa, sem proselitismos.
O Referencial Curricular Municipal possui também o volume 6, o qual é composto pelas
modalidades: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação no Campo e
pelo Eixo Integrador Cultura digital, abordando suas especificidades como também
proposta avaliativa.
Esse documento orientará nossas práticas e sublinhará as especificidades curriculares da
educação formal do município.
Ele particulariza ao mesmo tempo que tem caráter complementar à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Representa também nossa identidade e contribui para que todas as
ações pedagógicas estejam alinhadas e sejam coerentes com o que dispomos e
consensualizados.
Portanto, o Referencial Curricular Municipal - RCM particulariza, ao mesmo tempo que tem
caráter complementar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e neste ínterim, embasa
e representa também, a nossa identidade e contribui para que todas as ações pedagógicas
estejam alinhadas e sejam coerentes com o que dispomos e consensualizados ser
significativo para a obtenção de uma educação de qualidade.
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CAPÍTULO IV
DIMENSÃO CULTURAL
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4.0 Ações Socioculturais

Os

aspectos

socioculturais transformam-se

de

grande valia para

a

educação

contemporânea, que se enquadra no processo de formação integral, como proposto pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sendo assim o respeito, apropriação e inclusão
das diversidades sociais, culturais e econômicas devem estar inseridos no currículo escolar.
Para isto, a BNCC apresenta 10 competências gerais da educação básica, que se articulam
“na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de
atitudes e valores, nos termos da LDB” (BRASIL, 2017). Estes evidenciaram a importân cia
dos marcos culturais e sociais para a formação do cidadão que a escola objetiva formar.
Logo no 1º direito, a Base (BRASIL, 2017) traz a valorização dos conhecimentos culturais e
sociais, dentre outros, para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.”
Continua falando nos direitos 3 e 6 da valorização dos diversos saberes e manifestações
culturais para o exercício da cidadania.
Sobre o respeito, que como já dito é elemento a ser desenvolvido em uma educação integral
e pode ser assegurado pelas ações socioculturais, diz: “promovendo o respeito ao outro e
aos direitos humanos, [...] seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.” (BRASIL, 2017)
Como é sabido, a BNCC dá espaço para a parte diversificada, ou seja, dá autonomia para
os estados e municípios adaptarem-se à realidade local. Sendo assim, as ações
socioculturais devem estar enraizadas na diversidade social, cultural e econômica de cada
localidade. Um documento norteador para a construção curricular dos estados e municípios
com base na BNCC elaborado pelo MEC, propõe:

É interessante apresentar inf ormações sobre a diversidade de
manif estações culturais, calendários, populações tradicionais,
f atos históricos, literatura ou outros asp ectos específ icos e
relevantes para o contexto local. Além disso, também é
pertinente abordar dif erenças socioeconômicas dentro do
estado e seus territórios, atentando sempre para a qualidade
das inf ormações (recomenda-se a utilização de dados of iciais),
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e deixando claro que as diversidad es devem ser consideradas
não para justif icar desigualdades, mas para garantir a equidade
e a aprendizagem de todos. 1

O município de Saubara, ao qual esse PPM abrange, é cheio de riqueza cultural e
social. A Marujada, Caretas do Mingau, Terno da Bailarina são algumas das manifestações
culturais que narram a história de um povo guerreiro, forte, diverso e feliz, que se orgulha
de quem são. O estado da Bahia como um todo carrega diversidade, história, movimentos
de luta e resistência e esses aspectos não devem ser deixados de lado no currículo escolar,
ao contrário, como visto até aqui, esses fatores constroem a identidade, o respeito e
diversas habilidades e competências necessárias para este século.
Porém, é importante destacar que essas ações não devem ser trabalhadas apenas em
datas comemorativas, muito menos de modo insignificante e isolado. Devem transpassar
os limites disciplinares. Como proposto desde os PCN´s, se constitui tema transversal, deve
circundar todo o currículo escolar de modo interdisciplinar. Deve ser trabalhado de modo
que se aplique à vida real, e dentro “do contexto para dar sentido ao que se aprende.”
(BRASIL, 2017).

1

Critérios de leitura de currículos dos estados. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/5._Criterios_de_Leitura__Rubrica_VAL
IDADO.pdf> Acesso em: 23 de novembro de 2020.
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CAPÍTULO V
DIMENSÃO JURÍDICA
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5.0 Unidade Executora e sua Composição nas Instituições de Ensino
Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.
Com a transferência dos recursos diretamente para as escolas – Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE, a gestão escolar passa a ter autonomia para gerir a manutenção da
escola, através da Unidade Executora (UEX).
A Unidade Executora visa gerenciar recursos financeiros de forma que proporcione a
conservação dos equipamentos e estrutura física da instituição de ensino, contribuindo
significativamente para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar
que esta iniciativa contribui também para maior participação da comunidade, inclusive da
família, na fomentação do conhecimento do alunado.
Abaixo fica expresso todo processo burocrático que deve contemplar o Estatuto do Caixa
Escolar, composição da Unidade Executora de cada Instituição de Ensino da Rede
Municipal de Educação.
O PDDE é regido pela Lei 11.947, de 16 de jun ho de 2009
ESTATUTO DO CAIXA ESCOLAR
Capítulo I
Da Constituição e Finalidade
Da Organização Administrativa
Seção I
Da Constituição
Art. 1º – A Unidade Executora caixa escolar, da Escola ______________________,
fundada em _______________, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de duração
indeterminada,

com

atuação

junto

à

referida

escola,

com

sede

na

Rua
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___________________, ____, ________ e foro no Município de ___________ - Bahia,
CEP: __________________ no Estado da Bahia, e será regida pelo presente estatuto.
Seção II
Da Finalidade
Art. 2º - O Conselho Escolar tem por finalidade geral colaborar na assistência e formação
do educando, por meio da aproximação entre pais, alunos e professores, promovendo a
integração: poder público – comunidade – escola – família.
Art. 3º - Constitui finalidade específica da Unidade Executora a conjunção de esforços, a
articulação de objetivos e a harmonia de procedimentos, o que a caracteriza principalmente
por:
I – Interagir junto à escola como instrumento de transformação de ação, promovendo o
bem-estar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e social;
II – Promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade pelas atividades
escolares;
III – Contribuir para solução de problemas inerentes à vida escolar, estabelecendo e
preservando uma convivência harmônica entre os pais ou responsáveis legais, professores,
alunos e funcionários da escola e membros da comunidade local;
IV – Cooperar na conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar;
V – Administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuação da Unidade
Executora, os recursos provenientes de repasses, subvenções, convênios, doações e
arrecadações da entidade;
VI – Incentivar a criação do grêmio estudantil e trabalhar cooperativamente.

Capítulo II
Da Organização Administrativa
Seção I
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Da Composição
Art. 4º - A Unidade Executora compõe-se de:
I – Assembleia Geral;
II – Conselho Deliberativo;
III – Diretoria;
IV – Conselho Fiscal.
Seção II
Da Assembleia Geral
Art. 5º - A Assembleia Geral é constituída pela totalidade dos associados e é soberana em
suas deliberações, respeitadas as disposições deste estatuto.
Parágrafo Único – A Assembleia Geral será convocada e presidida pelo presidente da
Unidade Executora.
Art. 6º - Cabe à Assembleia Geral:
I – Discutir e aprovar o estatuto da entidade.
§ 1º - Far-se-á convocação por comunicação escrita, com antecedência mínima de 48 horas
(quarenta e oito) horas, para as sessões ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as
sessões extraordinárias.
§ 2º - As decisões tomadas pela Assembleia Geral só terão validade se aprovadas pela
maioria absoluta (primeira convocação) e pela maioria simples (segunda convocação) de
seus membros, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação.
Art. 7º - A Assembleia Geral será Ordinária ou Extraordinária.
§ 1º - A Assembleia Geral Ordinária será convocada e presidida pelo presidente da Unidade
Executora, com o mínimo de 03 (três) dias de antecedência.
§ 2º - A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá 02 (duas) vezes por ano, em primeira
convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em segunda
convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número.
§ 3º - As deliberações das Assembleias Gerais serão aprovadas por metade mais um dos
sócios presentes.
§ 4º - Compete à Assembleia Geral Ordinária deliberar acerca dos seguintes assuntos:
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I – Discutir e aprovar a Programação Anual, o Plano de Aplicação de Recursos, a Prestação
de Contas, do exercício findo, e o Relatório Anual, acompanhados do parecer do Conselho
Fiscal;
II – Deliberar sobre eleições, eleger Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo,
podendo, também, preencher cargos vagos ou criar novos.
Art. 8º - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente da Unidade
Executora, por 2/3 dos membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal ou por 1/5 dos
associados.
§ 1º - A Assembleia Geral Extraordinária é presidida pelo presidente da Unidade Executora
ou por seu substituto legal, sempre que se fizer necessário.
§ 2º - As decisões tomadas pela Assembleia só terão validade de aprovadas pela maioria
absoluta (primeira convocação) ou pela maioria simples (segunda convocação) de seus
membros, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação.
§ 3º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária:
I – Deliberar sobre assuntos não previstos neste estatuto;
II – Alterar o nome da Unidade Executora, em decorrência da alteração do nome da escola;
III – Transformar as finalidades ou serviços oferecidos pela escola;
IV – Alterar o estatuto;
V – Destituir a Diretoria, quando for o caso.

Seção III
Do Conselho Deliberativo
Art. 9º - O Conselho Deliberativo é constituído dos seguintes membros:
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I – Presidente;
II – Secretário;
III – Conselheiros.
§ 1º - A presidência será exercida pela candidata democraticamente eleita;
§ 2º - Os conselhos totalizam-se em número de 05 (cinco) membros, sendo um presidente,
um secretário e 03 (três) conselheiros.
Art. 10º - Cabe ao Conselho Deliberativo:
I – Apreciar o Plano de Ação da Diretoria para o respectivo exercício;
II – Aprovar o Plano de Aplicação de Recursos;
III – Revisar os balancetes de receitas e despesas, apresentados nas reuniões pela
Diretoria, emitindo parecer, por escrito, com assinatura de, pelo menos, 03 conselheiros;
IV – Promover sindicância para apurar ocorrência de irregularidade no âmbito de sua
competência;
V – Determinar a perda de mandato dos membros da Diretoria por violação do estatuto;
VI – Emitir parecer conclusivo sobre matérias levadas à apreciação do colegiado;
VII – Reunir-se ordinariamente 01 (uma) vez por bimestre.
Parágrafo Único – As decisões emanadas do Conselho Deliberativo só terão validade se
aprovadas por maioria absoluta.
Seção IV
Da Diretoria
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Art. 11º - A Diretoria é o órgão executivo e coorden ador da Unidade Executora.
Parágrafo Único – A Diretoria será eleita em Assembleia Geral, para um mandato de 02
(dois) anos, podendo ser reconduzida uma vez por igual período.
Art. 12º - A Diretoria terá a seguinte composição:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário;
IV – Tesoureiro.
Art. 13º - O exercício dos cargos de direção não será remunerado.
Art. 14º - Em caso de vacância de qualquer cargo para o qual não haja substituto legal,
caberá à Assembleia Geral Extraordinária (a ser marcada) eleger um substituto.
Art. 15º - A Diretoria, no todo ou parte, poderá ser destituída por decisão da Assembleia
Geral, quando constatada desvirtuamento de suas funções.
Art. 16º - Compete ao Diretor:
I – Elaborar e executar a Programação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos da
Unidade Executora;
II – Deliberar sobre aplicação e movimentação dos recursos da Unidade Executora;
III – Encaminhar ao Conselho Fiscal e Deliberativo o balanço e o relatório, antes de
submetê-los à apreciação da Assembleia Geral;
IV – Decidir os casos omissos;
V – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais.
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Art. 17º - Compete ao Presidente:
I – Convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e as reuniões
da Diretoria;
II – Representar a Unidade Executora em juízo e fora dele;
III – Administrar, juntamente com o tesoureiro e em consonância com o estatuto, os
recursos financeiros da Unidade Executora;
IV – Ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência recebida e expedida;
V – Promover o entrosamento entre os membros da Diretoria, a fim de que as funções
sejam desempenhadas satisfatoriamente;
VI – Administrar a Unidade Executora e divulgar as suas finalidades;
VII – Apresentar relatório anual dos trabalhos realizados.
Art. 18º - Compete ao Vice-Presidente:
I – Auxiliar o presidente nas funções pertinentes ao cargo;
II – Assumir as funções do presidente quando este estiver impedido de exercê-las.
Art. 19º - Compete ao Secretário:
I – Elaborar a correspondência e a documentação: atas, cartas, ofícios, comu nicados,
convocações etc.;
II – Ler as atas em reuniões e assembleias;
III – Assinar, juntamente com o presidente, a correspondência expedida;
IV – Manter organizada e arquivada a documentação expedida e recebida;
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V – Conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
VI – Elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatório anual.
Art. 20º - Compete ao Tesoureiro:
I – Assumir a responsabilidade da movimentação financeira (entrada e saída de valores);
II – Assinar, juntamente com o presidente, os cheques, recibos e balancetes;
III – Prestar contas, no mínimo a cada 03 (três) meses, à Diretoria e ao Conselho Fiscal e
anualmente, em Assembleia Geral, aos associados;
IV – Manter os livros contábeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.
Art. 21º - O Conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Unidade Executora.
Será constituída por 03 (três) membros.
§ 1º - O Conselho Fiscal deverá ser eleito na primeira Assembleia Geral, após a eleição
da Diretoria.
§ 2º - O Conselho Fiscal será presidido por um desses membros, escolhidos por seus
pares na primeira reunião.
Art. 22º - Compete ao Conselho Fiscal:
I – Fiscalizar as ações e a movimentação financeira da Unidade Executora: entradas,
saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior apreciação da
Assembleia Geral;
II – Examinar e aprovar a programação anual, relatórios e a prestação de contas,
sugerindo alterações, se necessário, mediante emissão de pareceres;
III – Solicitar à Diretoria, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos
comprobatórios de receita e despesa;
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IV – Apontar à Assembleia Geral as irregularidades, su gerindo as medidas que julgar úteis
à Unidade Executora;
V – Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Presidente da Unidade Executora
retardar por mais de 01 (um) mês a sua convocação, e convocar a Assembleia Geral
Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes.
Art. 23º - O mandato do Conselho Fiscal terá 02 (dois) anos, permitida a reeleição por 01
(uma) vez
Capítulo III
Dos Sócios – Direitos e Deveres
Seção I
Dos Sócios
Art. 24º - O quadro social da Unidade Executora é constituído por um número ilimitado de
sócios e composto de:
I – Sócios efetivos;
II – Sócios colaboradores.
§ 1º - São considerados sócios efetivos:
I – Diretor;
II – Vice-diretor;
III – Professores;
IV – Pais/ responsáveis;
V – Alunos maiores.
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§ 2º - São considerados sócios colaboradores:
I – Pessoal técnico-administrativo;
II – Ex-diretores do estabelecimento de ensino;
III – Pais/ responsáveis de ex-alunos;
IV – Ex-alunos maiores;
V – Ex-professores;
VI – Membros da comunidade escolar que desejam prestar serviços à unidade escolar ou
acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e
financeiras ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas,
administrativas e financeiras.
Art. 25º - Constituem direitos dos sócios:
I – Apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes da Unidade Executora;
II – Participar das atividades associativas;
III – Votar e ser votado;
IV – Solicitar em Assembléia Geral esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos
financeiros da Unidade Executora e dos atos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V – Apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro de sócios.
Art. 26º - Constituem deveres dos sócios:
I – Conhecer o estatuto da Unidade Executora;
II – Participar das reuniões e assembleias para as quais forem convocados;
III – Cooperar de acordo com suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro
da Unidade Executora;
IV – Colaborar na realização das atividades da Unidade Executora.
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§ 1º - Os associados estão sujeitos à penalidade de advertência, suspensão e exclusão do
quadro social da Associação na hipótese de desrespeitarem o Estatuto e as decisões das
Assembleias, nos seguintes termos:
a) A advertência será aplicada pela Diretoria;
b) A suspensão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias e será cominada por decisão
da Diretoria, implicando pela perda transitória dos direitos previstos neste Estatuto.
c) a exclusão será decidida pela Diretoria.
§ 2º - Fica assegurado em qualquer aplicação de penalidade o amplo direito de defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência do penalizado.
§ 3º - Caberá recurso para a Assembleia Geral das decisões da Diretoria que culminarem
em penalidades, o qual serão obrigatoriamente posto em pauta em Assembleia Geral
convocada especialmente para esse fim.
Capítulo IV
Seção I
Das Reuniões
Art. 27º - Haverá reuniões administrativas, convocadas pelo presidente, no mínimo 01
(uma) vez ao mês, com a presença da Diretoria ou dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da
Unidade Executora.
Capítulo V
Seção I
Das Eleições
Da Diretoria e dos Conselhos
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Art. 28º - As eleições para os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho
Deliberativo dar-se-á no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral, por aclamação ou
voto secreto, e a posse deverá ocorrer nos 30 (trinta) dias subsequentes.
Art. 29º - A apuração dos votos deverá ocorrer sob a fiscalização de uma comissão composta
por pessoas candidatas.
Art. 30º - Os membros eleitos terão mandato pelo período de 02 (dois) anos, permitida a
reeleição por uma única vez.
Art. 31º - Antes de findar o mandato, realizar-se-ão as eleições, em prazo hábil, para garantir
a nova composição da Unidade Executora respeitado o prazo da administração anterior.
Art. 32º - A posse dar-se-á na data subsequente ao vencimento do mandato da gestão
anterior.
Parágrafo Único – O (a) Diretor da unidade escolar dará posse ao Presidente da Unidade
Executora e este aos demais membros da Diretoria, devendo a posse ser lavrada em ata,
em livro próprio da respectiva Unidade Executora.
Dos Recursos e sua Aplicação
Seção I
Dos Recursos
Art. 33º - Os meios e recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da Unidade Executora
serão obtidos mediante:
I – Repasses do PDDE;
II – Contribuição voluntária dos sócios;
III – Convênios;
IV – Subvenções diversas;
66

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Saubara

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
73 - Ano - Nº 3245

V – Doações;
V – Promoções escolares;
VII – Outras fontes.
Art. 34º - Os recursos financeiros da Unidade Executora deverão ser movimentados por meio
de cheques nominais, assinados pelo presidente e pelo tesoureiro, ou por meio de cartão
magnético.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magn ético, fica autorizado ao Presidente ou ao
Tesoureiro a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações
financeiras necessárias à movimentação dos valores.
Parágrafo Segundo – Os recursos do PDDE serão depositados em conta a ser aberta pelo
FNDE, em banco e agência, com os quais a Autarquia mantenha parceira, indicados pela
Unidade Executora (UEx), e sua movimentação observará o disposto no caput deste artigo.
Seção II
Da Aplicação
Art. 35º - Os recursos serão utilizados de acordo com o plano de aplicação previamente
elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Art. 36º - Caberá ao Conselho Fiscal acompanhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação dos
recursos da Unidade Executora.
Capítulo VII
Da Intervenção e Dissolução
Seção I
Da Intervenção
Art. 37º - Pela indevida aplicação de recursos, responderão solidariamente os membros da
Diretoria que tiverem autorizado a despesa ou efetuado o pagamento, em desacordo com
as normas pertinentes.

67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
74 - Ano - Nº 3245

Saubara

Art. 38º - Quando as atividades da Unidade Executora contrariarem as finalidades definidas
neste estatuto ou ferirem preceitos legais poderá haver intervenção a ser decidida em
Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho Deliberativo.
§ 1º - O processo regular de aprovação dos fatos será feita por comissão de, no mínimo 03
(três) associados da Unidade Executora, eleita na Assembleia Geral Extraordinária referida
no caput deste artigo.
§ 2º - A intervenção será determinada por decisão de 2/3 (dois terços) de seus associados,
manifestada em Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para tal fim.
Seção II
Da Dissolução
Art. 39º - A Unidade executora somente poderá ser dissolvida:
I – por decisão de 2/3 (dois terço) de seus associados, manifestada em Assembleia Geral
Extraordinária, especificamente convocada para tal fim;
II – em decorrência da extinção da unidade escolar
Parágrafo Único – Em caso de dissolução da Unidade Executora, o seu patrimônio será
incorporado pela Secretaria de Educação, vinculada à unidade escolar, para uso exclusivo
desta última.
Capítulo VII
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 40º - Os sócios não respondem pelas obrigações da Unidade Executora.
Art. 41º - São sócios fundadores da Unidade Executora as pessoas que participaram da
reunião de fundação e cujos nomes constarem na respectiva ata.
Art. 42º - A Unidade Executora não distribuirá lucros sob nenhuma forma ou pretexto aos
dirigentes ou associados e empregará os recursos de acordo com a decisão da Diretoria.
Art. 43º - É vedado à Unidade Executora exercer qualquer atividade de caráter comercial no
âmbito da unidade escolar.
Art. 44º - Fica estabelecido o que diz o artigo 4º da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012,
no §2º diz que os recursos do PDDE, liberados na categoria de custeio, poderão ser
utilizados, também, para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos
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Estatutos das Unidades Executoras Próprias (UEx) definidas na forma do Inciso II, Parágrafo
Único, do Art. 5º, bem como as relativas a recomposições de seus membros, devendo tais
desembolsos ser registrados nas correspondentes Prestações de Contas
Art. 45º - O presente estatuto só poderá ser reformulado por deliberação tomada em
Assembleia Geral Extraordinária.
Art. 46.º - A Diretoria, Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Unidade Execu tora ficam
assim constituídos:
Diretoria
Presidente
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Vice-Presidente
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Tesoureiro(a)
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Secretário(a)
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Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Conselho Deliberativo
Presidente
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Secretário(a)
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Membros
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
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Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Conselho Fiscal
Membros
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
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C.P.F. Nº: –
Endereço –
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Nome – Data de Nascimento –
Nacionalidade – Brasileira Naturalidade –
Estado Civil – Profissão RG Nº – SSP/ Data Expedição:
C.P.F. Nº: –
Endereço –
Art. 47º - Este Estatuto será registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da
Comarca de _________________ – Bahia.
______________/BA, _________de _____________ de____________
______________________________
Presidente da Diretoria
__________________________
Advogado OAB
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Edital de convocação para assembleia deliberativa da eleição e posse do Conselho Escolar
em conjunto com a diretoria de pais e mestres, professores, pais de alunos, funcionários,
bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços sem
remuneração ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas,
administrativas e financeiras.
Contudo, após leitura e aprovação do texto do Estatuto Escolar, elabora-se ata evidenciando
a constituição da diretoria, do conselho fiscal e do conselho deliberativo, sua vigência é de
02 (dois) anos. Vale dizer que esse período se refere tão somente à validade da ata,
permanecendo o período do estatuto com vigência de 10 (dez) anos considerando data de
sua aprovação.
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CAPÍTULO VI
DIMENSÃO FINANCEIRA
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6.0 Gestão de recursos financeiros da Rede Municipal de Educação
A Gestão Financeira é uma área da gestão escolar que requer cuidadosa administração
democrática

e responsável, pois está

diretamente relacionada ao

sustento e

desenvolvimento da instituição de ensino e consequentemente do alunado. Nesse sentido,
o fazer financeiro constitui tarefas relacionadas à aquisição, manuseio e controle de
recursos financeiros.
Considerando o aporte legal que embasa o Financiamento da Educação pode-se
referenciar a distribuição de recursos previstos pela Constituição Federal e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96.
A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transf erências na manutenção
e desenvolvimento de ensino. (CF Art. 212 e LDB Art. 69)

A esse respeito há algumas siglas, a saber:
·

FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação;
·

MDE: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

·

SE: Salário Educação;

·

FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

·

PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar;

·

PNLD: Programa Nacional de Livros Didáticos;

·

PNLA: Programa Nacional do livro didático para alfabetização de Jovens e Adultos;

·

PNBE: Programa Nacional Biblioteca da Escola;
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·

PNATE: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;

·

PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola;

·

PDDE Tempo de Aprender;

·

PDDE Campo;

·

PDDE Água;

·

PDDE Acessibilidade;

·

PDDE Mais Cultura;

·

PDDE Sustentabilidade.

No tocante à autonomia da gestão financeira na escola, a LDB nº 9. 394/96, em seu Art.
15, estabelece que:
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.
São atribuídos à escola autonomia em suas ações financeiras de forma parcial obedecendo
à legislação. Esta autonomia deve estar atrelada ao sucesso da garantia do pleno
funcionamento em suas variadas dimensões. Esta capacidade evidencia a análise e a
avaliação numa perspectiva da participação da comunidade escolar e extraescolar.
Em suma, a gestão financeira, seja na área educacional ou não, deve seguir alguns
princípios para obter êxito, são eles:
· Definição de prioridades;
· Cálculo correto dos gastos;
· Elaboração do orçamento geral;
· Prestação de contas transparente;
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· Comprovação de gastos.
6.1 Quadro Financeiro
Tendo como pauta o Quadro Financeiro institucional escolar, pode-se citar como
prioridades, ações que irão contribuir para o bom desempenho da Unidade Escolar, bem
como para a melhoria do ensino-aprendizagem, e sustento dos contribuintes deste
processo, como professores e demais servidores da educação.
Os recursos serão utilizados de acordo com o plano de aplicação previamente elaborado e
aprovado pelo conselho deliberativo. Caberá ao conselho fiscal acompanhar, supervisionar
e fiscalizar a aplicação dos recursos da unidade executora.
O gestor escolar tende a estar atento na produção do plano de ação junto com sua equipe
escolar de forma a contemplar a gestão participativa e democrática no ato de educar,
primando assim pela aplicabilidade dos recursos de forma ordeira e consciente detalhando
e obedecendo as condicionalidades inerentes ao manuseio dos recursos financeiros.
Esta ação fomenta a utilização eficiente dos recursos no tocante aos pontos relacionados
à custeio (material de expediente e didático) e capital (aquisição de material permanente).
Vale dizer que para cada recurso a unidade executora tende a seguir normas cruciais,
objetivando à prestação de contas de forma transparente pautada na legislação vigente.

6.2 Inventário de Bens e Móveis

Falar sobre inventário de bens e móveis é oportunizar desafios na organização da gestão
de patrimônio, bem como fomentar a construção de uma base de dados de bens organ izada
e atualizada.
Esta ação realizada de forma periódica assegura a veracidade das informações, permitindo
a qualquer momento a comprovação da existência física e documental dos bens e imóveis
existentes na Unidade de Ensino, além da descrição de seu estado físico. Dessa forma,
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todos os itens serão elencados discriminando o número de identificação. Caso algum bem
ou móvel não conste de sua plaqueta de identificação deve ser acionado o setor
responsável para a devida identificação.
O inventário deve obedecer a várias etapas, iniciando pelo planejamento de todas as
etapas, levantando diagnóstico da atual situação, analisando as reais necessidades. Em
seguida executa-se o inventário físico em campo, verificando a existência física dos bens
e suas etiquetas de patrimônio. Fazer o levantamento contábil e conciliação é outro ponto
pertinente que deve ser considerado, a base contábil do imobilizado, a análise de saldos
com balancete. O processo de conciliação tende a verificar se os bens encontrados
fisicamente estão operacionalmente ativos. Estas observações consistem na confecção
dos relatórios finais do inventário e do book de fotos dos bens ativos.

78

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Saubara

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
85 - Ano - Nº 3245

CAPÍTULO VII
DIMENSÃO ADMINISTRATIVA
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7.0 Gestão Escolar Democrática Municipal
Na perspectiva de equipe articulada com sanções democráticas, juntamente com o
Conselho Escolar, é que surge a gestão participativa com prioridade na construção do
conhecimento dos estudantes contando com o compromisso de todos que estão envolvidos
no processo educacional.
A gestão democrática/participativa, tida como um princípio para a escola pública pela LDB
nº 9394/96, dá espaço para a participação do coletivo na tomada de decisões dos diversos
aspectos que circundam o ambiente escolar, prezando pela transparência e análise dos
diversos pontos de vista.
trata-se de uma maneira de organizar o f uncionamento da escola
pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, f inanceiros,
tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a f inalidade
de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à
comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes,
ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar,
dialogar, construir, transf ormar e ensinar. (BRASIL, 2004)

Revisitar cotidianamente as necessidades que emanam na escola, reordenar os
planejamentos, avaliar quais as prioridades, os pontos de estrangulamento, superar os
entraves à aprendizagem são algumas das importantes responsabilidades do gestor e sua
equipe, que se somam para estabelecer as condições coletivas para o atendimento das
necessidades do alunado, na implicação que esta equipe esteja apta a fazer todas as
intervenções necessárias para otimizar o andamento dos trabalhos pedagógicos.
Juntamente com o gestor estão os professores e o coordenador pedagógico, os quais se
fundem em prol do cumprimento dos objetivos educacionais, ou seja, a formação do
cidadão de modo ético e moral para o mundo do trabalho e das práticas sociais, assi m
como dito na LDB nº 9394/96 e salientado pelo PNE em seu artigo 1º: “formação para o
trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade.” (BRASIL, 2014)
O Coordenador Pedagógico é sempre um articulador do trabalho pedagógico, deve
privilegiar o planejamento coletivo entre os professores de diversas áreas do conhecimento,
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oportunizando a socialização de experiências, o enriquecimento das ideias, a criatividade
e múltiplos olhares para a realidade.
Nesta perspectiva o planejamento é ato coletivo, interativo, com a articulação e o
envolvimento de todos os profissionais por um objetivo comum; as aprendizagens. Os
professores realizam planejamento coletivo, dialogando com as diversas áreas do
conhecimento, estabelecendo condições para a socialização de experiências, o
enriquecimento das ideias, análise das dificuldades encontradas pelos estudantes e
caminhos para sua superação. Neste sentido o trabalho coletivo é promotor da socialização
dos saberes e das condições para o sucesso dos estudantes, estimu lando os professores
ao estudo, buscando as estratégias e metodologias mais adequadas para o trabalho
escolar.
7.1 Características da Gestão e Relações Humanas nas Escolas
Diante as reflexões que permeiam o fazer educação, fica evidente a necessidade em
mediar o pensar, o sentir e o agir no propósito de firmar o conhecimento prévio do alunado,
além de fomentar uma educação pautada na cidadania e no reconhecimento do ser
humano em sua complexidade.
Conforme afirma Minucucci (1978) "saber ouvir é uma das mais importantes ferramentas
de comunicação interpessoal, vindo em segundo a empatia, pois a sensibilidade social faz
com que o sujeito compreenda determinadas situações sem precisar se envolver de forma
direta".
Uma gestão pautada nas relações humanas necessita de um ambiente de interação
constante entre os profissionais da educação, que tende a estabelecer um conjunto de
ações que evidenciam o processo de ensinagem numa troca contínua de diálogos que
primam significativamente a troca de conhecimentos.
Contudo, as relações humanas e o diálogo que permeia a gestão educacional, contribuem
para o bom andamento da unidade escolar. Proporcionando uma comunicação de forma
81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
88 - Ano - Nº 3245

Saubara

aberta entre os envolvidos, respeitando a individualidade ao tempo que constrói o coletivo,
estabelecendo características de gestão participativa e democrática.
7.2 Normas Regulares Escolares (regimento interno da escola- Estatuto Escolar)
O regimento interno da escola é um documento regulador da instituição educacional nos
diversos setores: administrativo, pedagógico, didático e técnico. Estabelece os direitos,
deveres e atribuições de cada função. É um conjunto de regras específicas para cada
escola que tem a ver com a forma de funcionamento da mesma, elaborada com base nas
leis, documentos vigentes e realidade local. Além disso, deve estar em consonância com o
PPP.
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CAPÍTULO VIII
DIAGNÓSTICO
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8.0 Indicadores de Eficácia Escolar
Para muitos, escola de qualidade é aquela na qual os alunos aprendem coisas essenciais
para sua vida, como ler e escrever, resolver problemas matemáticos, conviver com os
colegas, respeitar regras e trabalhar em grupo (BRASIL, 2004; pg 05) 2. Entretanto, para
elegermos a qualidade de uma escola, é necessário a avaliação de itens diversos, como
por exemplo a participação e colaboração da comunidade em geral: pais, mães,
professores, diretores, alunos, funcionários, conselheiros tutelares e vários outros membros
da comunidade local; pois, a qualificação escolar deve perpassar variadas dimensões, nas
quais obteremos indicadores como: solidariedade, disciplina, planejamento, monitoramento
do processo de aprendizagem, conselho escolar, formação con tinuada, aproveitamento do
ambiente físico, respeito aos direitos da criança e do adolescente, dentre outros.
Esses indicadores são essenciais para ajudar a comunidade na avaliação da qualidade
escolar. No entanto, por não termos informações registradas a respeito dos principais
indicadores da rede Municipal de Educação de Saubara, tornou -se fundamental a
construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP) que levasse em consideração as
seguintes dimensões: (BRASIL, 2004; pg 10).
1 - Ambiente Escolar;
2 - Prática Pedagógica;
3 - Avaliação;
4 - Gestão Escolar Democrática;
5 - Formação E Condições De Trabalho Dos Profissionais Na Escola;
6 - Ambiente Físico Escolar;

2

BRASIL. Indicadores Da Qualidade Na Educação / Ação Educativa, Unicef , PNUD, Inep-ME C

(coordenadores) – São Paulo: Ação Educativa, 2004.
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8.1 - Acesso e permanência/sucesso na escola.
Essas dimensões, serão constituídas por um grupo de indicadores, avaliados através de
perguntas, respondidas coletivamente. As respostas a essas perguntas permitirão à
comunidade escolar avaliar a qualidade da escola quanto àquele indicador, e assim,
determinar se a situação é boa, média ou ruim.

8.2 Recursos Humanos

A rede de Educação Básica do Município de Saubara, conta com profissionais que
desempenham direta e indiretamente dentro das escolas, tarefas que potencializam o
andamento dos dias letivos. Esses profissionais vão desde os prestadores de Serviços
Gerais (SGs) até os gestores, como podemos analisar abaixo nas tabelas 01 e 02.

Etapas

Coord. Escolar

Professor

Auxiliar de Classe

Educação Infantil

12

41

111

Anos Iniciais

11

54

12

Anos Finais

5

50

05

Total

28

126

128

Total Geral

253

Tabela 01: quantitativo de profissionais / coordenadores escolares, professores e auxiliares 2021.
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Colaboradores

Auxiliares Administrativos

Coordenadores Setoriais

Gestores

Coordenadora Geral

ASGs

54

Porteiros

31

Secretaria Escolar

40

Educação Infantil

3

Anos Iniciais

3

Anos Finais

3

Diretores

16

Vice Diretores

15

Técnica Pedagógica

1

Total

166

Tabela 02: quantitativo de profissionais / colaboradores, auxiliares, coordenadores setoriais e
gestores - 2021.

Em 2021, contávamos com 253 profissionais atuando diretamente nas salas de aulas,
como podemos observar na tabela 01. Além desses, podemos observar também na tabela
02 que, outros 166 profissionais atuavam direta ou indiretamente nas escolas, como é o
caso dos coordenadores setoriais, técnica (o)s

pedagógica (o)s

e auxiliares

administrativos. Através das tabelas 01 e 02, obtemos um total de 391 profissionais que
atuaram em função das dimensões que proporcionam a qualidade educacional do
município.
Ainda considerando o quadro de colaboradores que atuam de forma direta ou
indiretamente para os processos educativos, pautando-se no ano base de 2022,
evidencia-se a tabela a seguir.
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Etapas

Coord. Escolar

Professor

Auxiliar de Classe

11*

50

112

Anos Iniciais

10*

52

5

Anos Finais

5

37

11

Total

26

139

128

Educação Infantil

Total Geral

293*

* 7 dessas coordenadoras atuam em dois segmentos: Educação Inf antil e Anos Iniciais.

Colaboradores

Auxiliares Administrativos

Coordenadores Setoriais

Gestores

Coordenadora Geral
Total

ASGs

49

Porteiros

26

Secretaria Escolar

27

Educação Infantil

2

Anos Iniciais

3

Anos Finais

3

Diretores

19

Vice Diretores

16

Técnica Pedagógica

1

146
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8.3 Dependências Escolares e Condições de Uso

A infraestrutura tem grande influência no processo de ensino e aprendizagem, assim como
no funcionamento da escola. Um ambiente agradável e confortável com equipamentos
referentes à: aparelhamentos necessários em sala de aula, material didático para alunos e
de apoio pedagógico para os educadores, influenciam diretamente na obtenção do
conhecimento, pois o aluno de uma escola bem estruturada se sente muito mais motivado
a estudar, assim como o professor, que sentirá muito mais entusiasmo para lecionar.
De acordo com o Levantamento da Situação Escolar (LSE), o desempenho educacional
dos alunos sofre influência decisiva da qualidade das escolas que frequentam (BRASIL,
2006; pg 07)3. Não basta apenas garantir às crianças e jovens oportunidades de
escolarização, é necessário trabalhar para garantir oportunidades de aprendizagem,
atuando sobre as condições da oferta do ensino, com base na qualidade e equidade.
Diante do exposto, realizamos um levantamento das condições escolares, com o objetivo
de conhecer a atual situação física e material das escolas da rede pública do Município de
Saubara-Ba. Vale ressaltar, que os dados que serão apresentados foram levantados em
2021. Nesse levantamento foi levado em conta os seguintes critérios:

- Características das salas de aula;
- Materiais e equipamentos nas salas de aula;
- Disponibilidade de material didático para os alunos;
- Equipamentos de apoio pedagógico;
- Estrutura da instalação,
- Equipamentos mobiliários e pedagógicos;
Analisamos 14 instituições de ensino básico, nas quais foram observados vários itens
correspondentes a cada um dos critérios considerados. Os itens foram classificados de
acordo com os quatro seguintes níveis:
3

BRASIL. Padrões Mínimos De Funcionamento Da Escola Do Ensino Fundamental : Manual De
Implantação. Karla Motta Kif f er de Moraes (Coordenadora) – Brasília: Fundescola/DIPRO/FNDE/ MEC,
2006.
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0 – não existente;
1 – quando existir e estiver sem condições de uso ou recuperação;
2 – quando existir e estiver parcialmente em condições de uso ou recuperação;
3 – quando existir e estiver entre parciais e totais condições de uso ou recuperação;
4 – quando existir e estiver totalmente em condições de uso ou recuperação.
O gráfico abaixo representa o primeiro critério considerado: características das salas de
aula. Nesse critério levamos os seguintes itens em con ta: portas de madeira com vidro
(P.md.cvd), portas de madeira sem vidro (P.md.svd), janelas que abrem e fecham
(J/ab.fch), janela de comungó (J/cmg) e piso de cerâmica (P.cmc).

Gráfico 01: nível das características das salas de aulas.

Através do gráfico 01, podemos observar que todas as instituições de ensino básico não
apresentam portas de madeira com vidro e em 71, 43% das escolas não existem janelas
de comungó. Podemos observar também, que os demais itens, portas de madeira sem
vidro, janelas que abrem e fecham e os pisos de cerâmicas; apresentaram na maioria das
escolas o nível dois, ou seja, esses três últimos itens citados existem e estão parcialmente
em condições de uso ou recuperação.
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O gráfico abaixo representa o segundo critério considerado: materiais e equipamentos nas
salas de aula. Nesse critério levamos os seguintes itens em conta: ventilador, condicionador
de ar (Cond de ar), carteiras, mesa do professor e quadro branco.

Gráfico 02: nível dos materiais e equipamentos presentes nas salas de aulas.

Diante do gráfico 02, podemos observar que todos os itens avaliados no segundo critério
apresentaram a maior parte do percentual no nível dois, ou seja, esses itens existem e
estão parcialmente em condições de uso ou recuperação. Vale ressaltar, que 21,43 % e
14,29% das escolas marcaram nível zero, ou seja, não têm respectivamente ventiladores
e condicionadores de ar. A falta desses dois equipamentos em algumas escolas pode
interferir no processo de construção do conhecimento por parte dos alunos assim como no
ímpeto docente para lecionar, visto que, essas escolas estão localizadas em uma cidade
beira mar, na qual as temperaturas costumam passar dos 30°C.
O gráfico abaixo representa o terceiro critério considerado: a disponibilidade de material
didático para os estudantes. Nesse critério levamos os seguintes itens em conta: caderno,
lápis e borracha, livros de leitura suplementar e jogos (dama, dominó, baralho e/ou outros).
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Gráfico 03: nível dos materiais didáticos presentes nas escolas.

Através do gráfico 03, podemos observar que mais de 57% das escolas indicaram o nível
2, referente aos itens: lápis e borracha, livros de leitura suplementar e jogos, ou seja, esses
itens existem e estão parcialmente em condições de uso. No entanto, 71,43 % das escolas
indicaram não ter caderno disponível para serem utilizados caso algum estudante precise.
O gráfico abaixo representa o quarto critério considerado: equipamentos de apoio
pedagógico. Nesse critério levamos os seguintes itens em conta: mapas geográficos,
mapas históricos, globo terrestre, conjuntos para construções geométricas, esqueleto
desmontável, fitas de vídeo sobre algum objeto de conhecimento.

91

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
98 - Ano - Nº 3245

Saubara

Gráfico 04: nível dos equipamentos de apoio didático.

Podemos observar no gráfico 04, o percentual das escolas que indicaram nível zero para
os itens referentes aos equipamentos de apoio didático, ou seja, grande parte das escolas
disseram, não ter equipamentos didáticos como: mapas geográficos, históricos, globo
terrestre, conjuntos geométricos, esqueleto desmontável e fitas de vídeos sobre algum
objeto de conhecimento. Vale ressaltar, que esses equipamentos são facilitadores e
enriquecedores do processo de ensino e de aprendizagem; no entanto, a falta dos
mesmos, afeta o desempenho escolar dos alunos.
O gráfico abaixo representa o quinto critério considerado: estrutura da instalação. Nesse
critério levamos os seguintes itens em conta: instalação, hidráulica, sanitária e elétrica
(inst HD, Sn e Elt), quadra coberta (Quadra Cb), telhamento da cobertura (telhamento da
cb) e pintura externa (pintura ext).
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Gráfico 05: nível da estrutura das instalações.

Através do gráfico 05, podemos ver que 85,71% das escolas indicaram nível zero, ou seja,
que não tem quadra coberta em seus estabelecimen tos. A falta desse item, afeta
diretamente o desenvolvimento das habilidades corporais, visto que, segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 PCNs (BRASIL, 1997; pg 15)4 o trabalho de
Educação Física tanto nos Anos Iniciais quanto no Ensino Fundamental é importante, pois
possibilita aos alunos terem desde cedo, a oportunidade de participar de atividades
culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com a finalidade de lazer,
expressão de sentimentos, afetos e emoções.
O gráfico abaixo, representa o sexto critério considerado: equipamentos e mobiliários.
Nesse critério, foram levados em consideração os seguintes itens: fogão, geladeira, freezer,
liquidificador/ batedeira, bebedouro eletrônico e filtro de água.

4

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física / Secretaria de Educação Fundamental.
– Brasília : MEC/SEF, 1997.
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Gráfico 06: nível dos equipamentos mobiliários.

Segundo as informações apresentadas no gráfico 06, foi constatado que alguns itens
avaliados apresentaram nível zero, ou seja, não existem, como é o caso de bebedouro
eletrônico, os quais correspondem respectivamente 57,14%, 42,86% e 57,14% das escolas.
Em contrapartida pôde ser observado os demais itens dispostos na lista.
O gráfico abaixo representa a segunda parte do sexto critério considerado: equipamentos
pedagógicos. Nesse critério levamos os seguintes itens em conta: computador, impressora,
retroprojetor, televisor e aparelho de som.
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Gráfico 07: nível dos equipamentos pedagógicos.

Através do gráfico 07, podemos observar que todos os itens avaliados apresentaram nível
dois, ou seja, existem e estão parcialmente em condições de uso ou recuperação.
Ao observar os resultados e argumentos, é notório perceber que algumas escolas não
possuem ventiladores e condicionadores de ar, deixando de proporcionar um ambiente
acolhedor, podendo interferir na construção do conhecimento por parte dos alunos como
também no entusiasmo do educador para lecionar.
Além desses equipamentos, as escolas relataram não ter mapas geográficos, mapas
históricos, globo terrestre, conjuntos geométricos, esqueleto desmontável e fitas de vídeos
sobre algum objeto de conhecimento, o que acaba afetando o desempenho escolar dos
alunos. A realidade é que um local inadequado, não proporciona de forma eficaz o
desenvolvimento de atividades culturais como, jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças.
Isso pode prejudicar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, visto que, a
qualidade das escolas tem influência decisiva n o desempenho escolar.

É considerável destacar que, a partir de

2021 até o presente momento, vem sendo

realizado serviços infraestruturais no município, atendendo as necessidades nos espaços
escolares, com a efetivação de

reformas, ampliações,

construções

de espaços
95

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WCLURZ0DMR/SA5RKKXFMKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Agosto de 2022
102 - Ano - Nº 3245

Saubara

educativos, disponibilização de materiais didáticos e equipamentos pedagógicos, materiais
de lazer e recreação estrutura de instalações e equipamentos mobiliários para todas
unidades em rede municipal, visando assim uma educação de qualidade, bem como, o
acesso, a permanência e o bem-estar dos estudantes no âmbito educacional.

8.4 Fontes e Destinação de Recursos
As fontes de financiamento dos gastos públicos reúnem recursos oriundos de determinadas
naturezas, com o intuito de custear as despesas de forma a evidenciar os meios para atingir
os objetivos públicos. Esses recursos quando destinados à Educação, se enquadram como
programas, projetos e ações voltados para o ensino básico; esses recursos podem ser
aplicados na Educação Especial, desde que vinculada à Educação Básica. Tais recursos
são utilizados para investimento na Educação Pública, dando assim, manutenção e
desenvolvimento ao ensino público municipal.
O total dos recursos que abastecem a Educação é proveniente de duas fontes5: a primeira
corresponde a cerca de 20% da contribuição social feita pelas empresas ao governo, e a
segunda corresponde a 80% dos impostos que são convertidos em orçamento municipal,
estadual ou federal. Segundo o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da E ducação
(BRASIL, 2020)6, 25% do total desses recursos devem ser aplicados anualmente pelos
estados e municípios, e nunca menos que 18% pela União.
Dos recursos destinados aos municípios, cerca de 60% do total é utilizado para efetuar o
pagamento de gestores, professores e funcionários; 27% são utilizados na manutenção e
no funcionamento das instituições de ensino; 6,6% utilizam-se nas reformas e construções
de novas escolas, 6% para as contribuições previdenciárias e trabalhistas, e apenas 0,4%
na área de pesquisa e desenvolvimento.

5

RATIER,

Rodrigo;

SANTOMAURO,

Beatriz;

Por

Dentro

da

Grana.

Disponível

em:

<https://novaescola.org.br/conteudo/2973/por-dentro-da-grana>. Acesso em 15 de novembro de 2019.
6

BRASIL. Subchefia Para Assuntos Jurídicos. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>.
Acesso em 24 de fevereiro de 2020.
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Diante desses dados, vimos que é possível atender às dependências escolares que foram
destacadas anteriormente, visto que, 27% dos recursos que abastecem a Educação, são
destinados para manutenção e funcionamento das instituições de ensino.

8.5 Dados Educacionais

Segundo os resultados da Prova Brasil realizada em 2019 7, 8 de cada 10 alunos que
concluíram o Ensino Fundamental não adquiriram as competências básicas em
Matemática, ou seja, não aprenderam de forma satisfatória. No entanto, os Anos Iniciais da
rede pública conseguiram ultrapassar a meta 5,5, ficando com IDEB de 5,7 pontos,
enquanto isso, os Anos Finais cresceram, ficando com IDEB de 4,6 pontos, mas não
atingiram a meta estabelecida, que era de 5,0 pontos.
De acordo com o portal desenvolvido pela Meritt e Fundação Lemann 8, QEdu, no Brasil, a
proporção de estudantes que aprenderam o adequado na competência de leitura e
interpretação de textos no 5ª e 9ª ano na rede municipal de ensino, foram respectivamente
57% e 36%, enquanto que, a proporção de estudantes que aprenderam o adequado na
competência de resolução de problemas no 5ª e 9ª ano, foram respectivamente 47% e
18%.
O Inep distribui o aprendizado dos estudantes em níveis, utilizando a Escala Saeb 9. Essa
escala varia dependendo da disciplina e da etapa escolar. As habilidades mais complexas
em português estão concentradas nas pontuações que variam entre 325 a 350 no 5º ano,
375 a 400 no 9º ano e 400 a 425 no Ensino Médio. Em matemática, as pontuações variam
entre 325 a 350 no 5º ano, 400 a 425 no 9º ano e 450 a 475 no Ensino Médio. Esses níveis
7
FREITAS, Roseli; Use Dados. Transforme A Educação. Disponível em: <https://www.qedu.org.br/>.
Acesso em 10 de Dezembro de 2021.
8
Fundação Lemann; QEdu. Disponível em: <https://qedu.org.br/b rasil/proficiencia>. Acesso em 10 de
Dezembro de 2021.
9
Fundação Lemann; QEdu: Escala Saeb. Disponível em: <https://academia.qedu.org.br/prova-brasil/4542/>. Acesso em 16 de janeiro de 2020.
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de aprendizado variam de 0 até 10 e quanto maior, melhor. Porém, o 10 é praticamente
inatingível, pois significaria que todos os alunos obtiveram rendimento esperado.
O resultado do município de Saubara-Ba na Prova Brasil realizada em 2019, mostrou que,
nos Anos Iniciais, a média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática foi,
respectivamente, 193,62 e 198,16. Levando em conta a escala SAEB, o Ensino
Fundamental I (Anos Iniciais) atingiu o nível 3 de aprendizado nos dois componentes
curriculares que foram avaliados. Isso significa que no componente curricular de Língua
Portuguesa os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas
nos gêneros textuais como contos, reportagens e propagandas, reconhecerem a relação
de causa e consequência em poemas e tirinhas, dentre outras. Já no componente curricular
de Matemática, conseguem determinar o horário final de um evento a partir do horário de
início, associando figuras geométricas aos seus respectivos nomes, dentre outros.
Analisando os Anos Finais, podemos notar que a média da proficiência em português e em
matemática foram respectivamente 222,31 e 219,42. Levando em conta a escala SAEB, o
Ensino Fundamental II (Anos Finais) atingiu o nível 1 de aprendizado nos dois componentes
curriculares que foram avaliados. Isso significa dizer, que nessa etapa escolar, no
componente de Língua Portuguesa, os estudantes provavelmente são capazes de inferir o
sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens, reconhecer expressões,
características da linguagem como científica, jornalística, entre outras. Em Matemática,
foram capazes de reconhecer o número em uma coleção de números racionais na forma
decimal e interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos de colunas, dentre outros.
Diante dos dados educacionais apresentados, podemos observar que no Brasil, a nota do
IDEB e a proporção dos alunos que aprenderam o adequado, foi maior nos anos iniciais.
Vimos também que no município de Saubara-Ba, os Anos Iniciais ficaram acima do nível
alcançado pelos Anos Finais, deixando assim, o Fundamental I no nível 3 da escala de
proficiência, enquanto o Fundamental II ficou no nível 1. Portanto, vale ressaltar que,
consequentemente a nota do IDEB nos Anos Iniciais deste município, será maior que a dos
Anos Finais, corroborando assim, o resultado proporcional do país.
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8.6 Aproveitamento dos Estudantes
No final de cada ano letivo, as escolas devem apresentar um quantitativo de estudantes
aprovados, reprovados e daqueles que abandonaram a escola por algum motivo. De
acordo a Fundação Lemann 10, QEdu, ao somarmos a quantidade de cada uma dessas
situações, obteremos uma taxa que deverá ser igual a 100%. No entanto, a taxa de
aproveitamento (rendimento) a ser considerada corresponde à aprovação.
Como o município de Saubara está localizado em uma região litorânea,com fortes
atividades veranistas, que movimentam a economia local, alguns estudantes dos Anos
Finais costumam ausentar-se das unidades escolares entre o período da primavera e do
verão, para trabalharem em outros afazeres informais neste período.

Vale salientar

também, que dentro deste contexto, a ausência de alguns estudantes também, estão
relacionadas a casos de gravidez precoce e falta de estrutura familiar, resultando no
afastamento e /ou abandono das suas atividades escolares.
Todas essas situações influenciam de certo modo os dados de abandono escolar, o que
afeta diretamente o rendimento escolar do município, no que tange os Anos Finais, do
Ensino Fundamental. A seguir, apresenta-se uma tabela com a taxa de aproveitamento
dos últimos anos.
Taxas De Aproveitamento
Etapa Escolar

Reprovados (%)

Abandono (%)

Aprovados (%)

2016
Anos Iniciais

9,8

1,2

89,0

Anos Finais

11,1

4,4

84,5

2017
Anos Iniciais

5,6

1,8

10

92,6

Fundação
Lemann;
QEdu:
Taxa
De
Rendimento
Escolar.
Disponível
<https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-eurbana?year=2016>. Acesso em 10 de Dezembro de 2020.

em:
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Anos Finais

Saubara

2,0

4,7

93,3

2018
Anos Iniciais

2,2

1,0

96,8

Anos Finais

2,6

3,9

93,5

2019
Anos Iniciais

2,5

1,0

96,5

Anos Finais

3,1

2,7

94,2

2020
Anos Iniciais

0,1

1,1

98,8

Anos Finais

0,0

0,3

99,7

2021
Anos Iniciais

97.2

0,0

2.8

Anos Finais

96.67

0,0

3.33

Tabela 03: Taxa de rendimento.
Fonte:
urbana?year=2020.

https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-

Por meio dos dados apresentados na tabela 3 é perceptível que nos últimos três anos o
rendimento apresentou um aumento silencioso, porém significativo na etapa Ensino
Fundamental - Anos Finais, enquanto que o Ensino Fundamental- Anos Iniciais, apresentou
uma pequena variação (- 0,3) entre 2018 e 2019. Podemos observar ainda, que a taxa de
abandono apresentou uma redução no decorrer dos últimos três anos na etapa dos Anos
Finais; no entanto, na etapa dos Anos Iniciais, o município apresentou um aumento na taxa
de abandono de 0,1 em 2020. Vale ressaltar ainda, que 2016 foi o ano letivo que apresentou
a maior taxa de reprovação nos Anos Iniciais e Finais.
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Através dos gráficos 08, 09, 10, 11 e 12 abaixo, os quais foram extraídos do site,
Qedu.or.br, podemos analisar em quais anos/séries se teve a maior taxa de abandono e
reprovação.

Gráfico 08: Taxa de rendimento por etapa escolar-2016.
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/rede-municipal/rurale-urbana?year=2016

Diante das informações presentes no gráfico 08, é notório que a taxa de reprovação em
2016, nos Anos Iniciais, foi maior no ano/série do ciclo I e II (3º e 5º anos), chegando a
quase 25%. De acordo com a Fundação Lemann, uma taxa de reprovação acima de 15%
indica que é preciso uma intervenção no trabalho pedagógico, para evitar a distorção idadesérie. Enquanto isso, nos Anos Finais, a maior taxa de reprovação assim como a de
abandono, se deu no primeiro ano/série do ciclo IV, ou seja, no 8º ano, sendo
respectivamente iguais a 15,1% e 7%. Vale ressaltar, que no primeiro ano/série do ciclo III,
6ª ano, a taxa de abandono também se destacou em relação aos outros ciclos.
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Gráfico 09: Taxa de rendimento por etapa escolar-2017.
Fonte:https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/rede-municipal/rural-eurbana?year=2017

De acordo com o gráfico 09, podemos observar também que em 2017 a taxa de reprovação
assim como a de abandono nos Anos Iniciais teve um maior percentual no primeiro e
segundo ano/série do ciclo I e II, ou seja, no 3º e 5º ano, nos quais as taxas de reprovação
e abandono foram respectivamente: 16,8% e 4,6% para o 3º ano, e 10,6% e 3,3% para o
5º ano. Entretanto, nos Anos Finais, as taxas de reprovação e de abandono tiveram um
maior percentual no segundo ano/série do ciclo III, (7º ano), sendo respectivamente iguais
a 4,3% e 5,3%. Podemos notar também, que houve uma redução dessas duas taxas entre
o 7º e 9º ano.
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Gráfico 10: Taxa de rendimento por etapa escolar - 2018.
Fonte:https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/rede-municipal/rural-eurbana

Através do gráfico 10, podemos observar, assim como nos gráficos anteriores, que a taxa
de reprovação em 2018 nos Anos Iniciais foi maior no anos/séries do ciclo I e II (3º e 5º
ano), chegando respectivamente a quase 9% e 5%. Já no Ensino Fundamental Anos
Finais, tanto as taxas de reprovação quanto a de abandono, tiveram um maior valor no
segundo ano/série do ciclo III, 7º ano, sen do respectivamente iguais a 5,5% e 7,1%.
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Gráfico 11: Taxa de rendimento por etapa escolar-2019.
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-eurbana?year=2019

O comportamento do gráfico 11, apresenta uma conduta semelhante aos anteriores, ou
seja, apresenta as maiores taxas de reprovação e abandono nos mesmos ciclos e
anos/séries citados nos últimos gráficos. No entanto, a taxa de reprovação e abandono
aumenta após a etapa dos Anos Finais.
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Gráfico 12: Taxa de rendimento por etapa escolar-2020.
Fonte:https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-eurbana?year=2020

Pode-se observar no gráfico 12, que no ano de 2020, período pandêmico, tivemos
basicamente uma pequena taxa de abandono entre o 1º e 3º ano, da etapa dos anos
iniciais.
A partir das taxas de rendimentos que foram apresentadas, vimos que os maiores índices
de reprovações se concentram nos ano/série do ciclo I e II (3º e 5º anos) dos Anos Iniciais,
enquanto que, a taxa de abandono é maior nos Anos Finais, especificamente n o ciclo III,
7º ano. No entanto, é observável que no decorrer dos anos de 2016 a 2019, tanto a taxa
de reprovação quanto a de abandono apresentaram uma redução nos Anos Iniciais e
Finais, porém, em 2019 o 9º ano apresentou um pequeno aumento nessas taxas. Já em
2020 o município mostrou pequenas taxas de abandono e basicamente não apresentou
taxa de reprovação, devido à Lei 14.040, que estabelece a garantia da progressão
continuada aos estudantes por meio de avaliações qualitativas por conta da pandemia.
Deve levar-se em consideração, que o fato das maiores taxas de reprovações estarem
concentradas nos ciclos I e II, especificamente no 3º e 5º anos/séries, evidencia que a
aprovação automática nos anos/séries que antecedem essas concentrações (1º, 2º e 4º),
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induz a não efetivação de avaliações. A não realização de uma avaliação formativa nas
turmas que aprovam automaticamente, permite a promoção de estudantes sem as
competências necessárias, podendo assim, acarretar problemas para os Anos Finais como
a presença de estudantes com dificuldades em leitura, interpretação de texto e nas quatro
operações básicas da Matemática.

8.7 Disciplinas Críticas

A Secretaria Municipal De Educação De Saubara (SEMES), contou com um sistema de
avaliação externa de caráter formativo para a SEMES e somativo para as escolas até 2019,
que era conhecido como Simulado, o qual era elaborado a partir das habilidades
correspondentes aos objetos de conhecimentos abordados pelos professores nas
determinadas unidades escolares. Esta avaliação teve como objetivo, verificar o
desempenho e desenvolvimento das competências e habilidades por parte dos alunos ao
longo do ano letivo.
Para que houvesse uma análise eficaz do desempenho dos alunos, o simulado era feito
num modelo padrão, de forma que, este tivesse as mesmas questões por série/ano para
todas as escolas do município. Essa avaliação era composta por cinco questões de múltipla
escolha para cada componente curricular, con tendo em cada uma delas, quatro
alternativas, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais.
Esse desempenho foi caracterizado através dos seguintes conceitos: Insuficiente (0 a
25%), Transitório (26 a 49%), Aceitável (50 a 74%) e Satisfatório (75 a 100% de acertos),
sendo que, esses dois últimos conceitos que estão acima dos 50%, ou seja, acima da
média, são os conceitos esperados. Através desse desempenho, podemos determinar os
componentes curriculares em situação crítica, analisando o conceito obtido por unidade e
por escola em cada uma delas, como podemos ver no gráfico abaixo:
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Gráfico 13: Desempenho por componente curricular (disciplina).

Analisando os conceitos obtidos em cada Componente Curricular de 2018 a 2019, foi
calculado a média da média aritmética, para determinar as disciplinas em situações críticas.
Dessa forma, consideramos como crítica, aquelas componentes que obtiveram um
desempenho abaixo da média, ou seja, abaixo dos 50%. Sendo assim, como pode ser
observado no gráfico 13, as disciplinas em situações críticas são respectivamente: História,
Geografia e Matemática.

8.8 Distorção Idade-Série/Ano

De acordo com o que vimos no tópico anterior (rendimento dos estudantes), uma taxa de
reprovação acima de 15% indica que é preciso uma intervenção no trabalho pedagógico,
para evitar a distorção idade-série/ano. Segundo a Qedu academia 11, a distorção idadesérie/ano é a proporção de estudantes com mais de 2 anos de atraso escolar. No Brasil, a

11

Fundação Leman; QEdu: Distorção Idade-Série. Disponível em: <https://academia.qedu.org.br/censoescolar/distorcao-idade-serie/>. Acesso em 06 de f evereiro de 2020.
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criança deve ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental aos 6 ( seis) anos de idade,
permanecendo no Ensino Fundamental até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os
estudos nesta modalidade até os 14 anos de idade. Se analisarmos o gráfico abaixo,
veremos a distorção idade-série do município de Saubara durante 14 anos.

Gráfico 14: Distorção de idade-série durante catorze anos.
Fonte:https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/distorcao-idadeserie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2019

Tendo por base as informações presentes no gráfico 14, é notável que o percentual de
distorção idade-série/ano reduziu entre os anos de 2006 e 2020, apresentando algumas
variações entre os anos de 2006 e 2009. No entanto, podemos notar também, que de
2016 a 2020, esse percentual reduziu constantemente até chegar aos 11%, o que significa
dizer, que a cada 100 estudantes, aproximadamente 11 estavam com atraso escolar de
dois anos ou mais.
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8.9 Aproveitamento dos Estudantes da educação de Jovens e Adultos (EJA)

O município de Saubara-Ba, conta com um programa de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), que se constitui numa modalidade da Educação Básica, a qual visa assegurar aos
jovens, adultos e idosos, o direito à educação de qualidade em função dos seus saberes e
das experiências adquiridas ao longo de suas trajetórias de vida. No entanto, a Secretaria
Municipal de Educação de Saubara (SEMES), constatou que, nos anos letivos de 2018 e
2019, o percentual de estudantes que deixaram de frequentar essa modalidade, foi
respectivamente igual a 54,5% e 44,7%. É importante dizer, que nesses percentuais estão
inclusos o quantitativo de abandono, transferência e cancelamento. Visto que há um grande
percentual de evasão torna-se necessário a realização de uma intervenção n o trabalho
pedagógico a fim de diagnosticar as causas desses altos percentuais na EJA.

8.10 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo governo federal para
servir como indicador, e tem como objetivo, medir a qualidade das escolas públicas do país.
O IDEB é obtido através do aprendizado em Português e Matemática por parte dos
estudantes, juntamente com a taxa de aprovação, como podemos observar no gráfico
abaixo.
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Gráfico 15: Evolução do IDEB (anos iniciais) no Município de Saubara ao longo dos últimos anos.

Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/ideb

De acordo com as informações presentes no gráfico 15, o IDEB no município de Saubara,
no que se refere aos Anos Iniciais foi igual a 5 pontos, atingiu a meta do município e
cresceu, porém, não alcançou a meta do país, que possui valor de referência 6,0 pontos,
que está prevista para ser alcançada pelos municípios até 2021. Além dessas informações,
podemos ver que o aprendizado foi 5,27 pontos, relativamente acima da média, e que o
fluxo foi de 0,96%, ou seja, esse percentual indica que a cada 100 estudantes, apenas
quatro não foram aprovados.
Para determinar a situação de uma escola, município, estado, país e de cada etapa escolar,
o QEdu 12 analisou parâmetros (meta atingida, crescimento no IDEB e alcance do valor de
referência) que classificam essas situações em:

Alerta: Escolas em situação de alerta não cresceram o IDEB, não atingiram sua meta e
estão abaixo de 6.0. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas.

12

Fundação Leman; QEdu: Situação Das Escolas. Disponível em: <https://academia.qedu.org.br/comousar/ideb/situacao-das-escolas/?repeat=w3tc>. Acesso em 21 de janeiro de 2022.
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Atenção: Escolas em situação de atenção não foram bem em dois parâmetros entre os
três analisados. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas.
Melhorar: Escolas que podem melhorar cresceram o IDEB e atingiram a sua meta. Têm o
desafio de manter o crescimento do índice para atingir as metas planejadas e superar o
6.0.
Manter: Escolas que devem manter sua atual situação cresceram o IDEB, atingiram a sua
meta e superou o 6.0. Têm o desafio de manter o crescimento do IDEB para garantir o
aprendizado de todos os estudantes.

Levando em consideração as classificações apresentadas, podemos dizer que nos Anos
Iniciais cresceram o IDEB e atingiram a sua meta, mas ainda não chegaram ao valor de
referência. Dessa forma, encontram-se em situação de a MELHORAR.
O IDEB dos Anos Finais, não apresentou uma situação melhor que o dos Anos Iniciais
como pode ser observado no gráfico 16. Tanto o fluxo quanto a aprendizagem foram
inferiores aos dos Anos Iniciais. Vale ressaltar que, a taxa de aprendizado é mais
importante e significativa que o fluxo.
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Gráfico 16: Evolução do IDEB (anos f inais) no Município de Saubara ao longo dos últimos anos .
Fonte: https://www.qedu.org.br/cidade/4347-saubara/ideb?dependence=5&grade=2&edition=2017

Segundo as informações presentes no gráfico 16, podemos perceber que o IDEB no
município de Saubara no Ensino Fundamental- Anos Finais foi igual a 3,8 pontos, não
atingiu a meta do município a qual era de 4,1 pontos, e também não alcançou a meta do
país, o qual tem como valor de referência 6,0 pontos. Além dessas informações, podemos
ver que o aprendizado foi 4,03 pontos, ficando abaixo da média, e que o fluxo foi de 0,93%,
ou seja, esse percentual indica que a cada 100 estudantes, apenas sete não foram
aprovados.
Diante dos três parâmetros da QEdu, podemos dizer que nos Anos Finais só conseguiram
atender um deles, ou seja, cresceu o IDEB. Dessa forma, nos Anos Finais encontram-se
em situação de ATENÇÃO.
Uma vez que o aprendizado é o ponto central na educação de forma geral, e de acordo
com os gráficos analisados anteriormente, percebe-se que a cidade de Saubara apresenta
um crescimento nos resultados. No entanto, assim como em todo processo educativo, é
preciso buscar por melhores resultados para que a educação evolua e o aprendizado seja
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constante e significativo para cada estudante. Portanto, este município tem o desafio de
crescer para atingir as metas planejadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB).
8.11 Plano de ação - Metas, Objetivos e Ações
LDB LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
A LDB é uma das principais leis de educação do nosso país, é um conjunto de leis que
contribui significativamente para o desenvolvimento do caráter humano, para sua
formação dentro da sociedade. A LDB surgiu em 1996 para assegurar à população uma
educação de qualidade e formar cidadãos críticos. Por diversas vezes essa lei sofreu
alterações; mas sempre com o objetivo de melhorar os conteúdos existentes para oferecer
aos educadores e educandos um bom preparo profissional.
O Brasil teve um grande avanço educacional desde que a LDB surgiu, mas cabe ressaltar
que antes mesmo da lei 9394/96 já existia outra lei que assegurava o direito do cidadão
brasileiro, a Lei nº 5692/71, mas que posteriormente seria alterada com o objetivo de
atender as novas propostas que surgiam para melhorar a educação em nosso país.
É necessário que façamo-nos a seguinte pergunta: Qual a importância que a LDB tem
para o nosso país? Essa lei trouxe avanços significativos para todo cidadão brasileiro,
como ingresso dos estudantes nas escolas, uma educação de qualidade e assim por
diante. Temos ciência de que muito ainda precisa ser feito para melhorarmos a educação
em nosso país, mas não podemos descartar o quanto já evoluímos e o quanto a LDB tem
contribuído para o avanço do cenário atual que vivemos.
O Estado tem por direito assegurar uma educação de qualidade aos estudantes, mas além
do Estado cabe também à família prestar uma assistência aos seus, contribuindo de forma
significativa para o desenvolvimento educacional do Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação tem fortalecido seu papel ao longo dos anos, e quando se faz necessário
ocorrem as mudanças positivas para melhorar o quadro atual no qual vivemos. Existe outro
documento que reforça essas leis e que de igual forma contribui com a formação do corpo
docente e discente; o Projeto Político Pedagógico deve ser especificado quais são os
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principais problemas, as principais fragilidades e as potencialidades da unidade escolar. É
importante salientar os resultados que teremos das reflexões internas e externas dos
alunos, quais são as áreas prioritárias para melhoria, quais estratégias, como criamos as
dinâmicas para melhorar o processo e muito mais. O que deve ser pensado dentro do PPP
é como a unidade escolar pretende melhorar o desempenho do aluno nos próximos 3 anos,
por isso que visa uma melhoria para o futuro.

Meta 1: Atingir a taxa máxima de matrícula, matriculando efetivamente 100% dos alunos em
idade escolar do município.
Dimensão

Ação

Administrativa

Garantir
com
eficiência
matrícula dos estudantes;

Período Recurso
a 2021
2023

Humanos

Responsáveis
Equipe gestora
administrativa

Proporcionar
um
ambiente
acolhedor no momento da
matrícula;
Realizar a busca ativa para a
efetivação da matrícula.

Meta 2: Assegurar a permanência de 100% dos estudantes matriculados na instituição
escolar
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Administrativopedagógica

Promover um ambiente acolhedor
e agradável para os estudantes; 2021
Realizar projetos que levem à 2023
autoestima dos mesmos;
Repensar a prática pedagógica
dos professores, aproximando-se
mais dos educandos;
Realizar encontros mensais com
a família;
Buscar parcerias com o conselho
tutelar.

Equipe
gestora,
pedagógica e
administrativa

Meta 3: Elevar a taxa de aprovação em 95% em toda a Rede Municipal
Pedagógica
administrativa

Promover momentos de reflexão 2021
entre a equipe escolar;
2023
Montar uma sala de leitura e
videoaula;
Subsidiar o professor com
dificuldades no processo ensinoaprendizagem;
Promover reuniões para troca de
saberes e experiências;
Aplicar a recuperação paralela
(intervenção);
Realizar conselho de classe no
final de cada unidade.

Recursos
Equipe
humanos, administrativa
aparelhos
pedagógica
tecnológico
s: TV, DVD,
Data show,
rádio;
Livros
de
literatura

Meta 4: Garantir melhorias no processo ensino-aprendizagem
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Dimensão
administrativa
pedagógica

Promover momentos de reflexão 2021
entre a equipe escolar, direção, 2023
professores e coordenação;
Montar uma sala de leitura e
videoaula;
Incentivar a participação dos
professores
nas
formações
continuadas promovidas pela
SEMES;

Recursos
humanos;

Coordenação
direção

Recursos
audiovisuai
s: som, TV,
DVD,
Datashow
Livros e etc.

Realizar eventos envolvendo as
datas cívicas e comemorativas;
Realizar ações que levem à
autoestima
dos
estudantes
(exposição dos índices de
desempenhos, entre outros).
Meta 5: Consolidar a parceria com as famílias, visando o desenvolvimento de uma
identidade com a comunidade como um todo e sua participação na gestão democrática
escolar.
Administrativa

Promover palestras e oficinas
2021
para os pais;
Envolver os pais nas ações da 2023
escola;
Promover encontros, reuniões e
eventos com
os
pais e
comunidade em geral para
discutir e analisar melhorias na
Unidade Escolar e sobre o
desempenho dos estudantes;
Realizar
exposições
das
atividades dos estudantes;
Envolver os pais nos conselhos
escolares.

Recursos
humanos

Equipe gestora
administrativa

Meta 6: Fortalecer e organizar a equipe escolar
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Dimensão
administrativa

Promover grupos de estudos;
Solicitar junto à SEMES curso de 2021
aperfeiçoamento para a equipe 2023
de secretaria;
Delegar funções.

Recursos
Humanos

Equipe gestora

Meta 7: Garantir em regime de colaboração 100% da participação dos professores nas
formações continuadas oferecidas pela secretaria de educação

Administrativa
pedagógica

Participação efetiva da direção
nos encontros de atividades 2021
2023
complementares;
Orientar
e
incentivar
os
professores nos cursos de
formação continuada;
Promover momentos de reflexão
sobre a prática pedagógica dos
professores e a necessidade de
buscar aperfeiçoamento.

Recursos
humanos

Equipe gestora
coordenação

Meta 8: Envolvimento e interação da comunidade como um todo com vistas a uma
participação ativa.

Dimensão
administrativa

Promover encontros com a
comunidade para a sensibilização 2021
da importância da participação 2023
nas ações da escola;
Promover reuniões para a
prestação de contas sobre a
utilização
dos
recursos
financeiros recebidos pela escola;
Exposição no mural da escola
das análises de desempenho dos
estudantes;

Recursos
Equipe gestora
humanos,
recursos
audiovisuais
painéis,
murais e etc.
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Dados da escola para que toda a
comunidade
possa
ter
conhecimento.
Meta 9: Melhorar a estrutura física da escola
Administrativa

Reparo estrutural;
Manutenção (hidráulica e elétrica); 2021
Promoção à acessibilidade;
Pintura;
Conserto de portas e janelas;
Adquirir mobiliário para salas de
aula;
Montagem de uma sala de leitura e
videoaula.

Humanos
financeiros

Equipe gestora

Meta 10: Providenciar as adequações físicas e estruturais para a implantação da horta
escolar no período de 2021 a 2023.
Administrativa

Organizar e finalizar a limpeza do
2021
terreno;
2023
Organizar os canteiros;
Montar uma equipe junto ao
professor
de
Ciências
para
implantação do projeto;
Adquirir junto aos estudantes,
familiares e equipe escolar mudas e
sementes de plantas e hortaliças;
Incentivar a participação de pais que
tenham conhecimento sobre horta a
contribuírem com o projeto.

Humanos, Equipe gestora
ferramentas, pedagógica
sementes,
mudas e etc. Famílias dos
estudantes

Meta 11: Promover com qualidade a aprovação dos estudantes do sexto ao nono ano,
visando o aumento do IDEB em um ponto no ano letivo de 2022.
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Administrativa
pedagógica

Redução da evasão
através da busca ativa;

escolar 2022

Realização
da
recuperação
paralela (intervenção);

Recursos
Equipe gestora
humanos, pedagógica
materiais,
tecnológicos
livros, etc.

Promover oficinas mensais de
língua portuguesa e matemática.

Meta 12: Otimizar a utilização dos recursos financeiros
Administrativa

Promover
encontros
para 2022
sensibilização da importância da
família na execução e utilização
dos recursos;
Realizar
reuniões
para
composição da Constituição dos
novos membros da unidade
executora;

Recursos
Equipe gestora
humanos, administrativa,
recursos
Pais e Mestres
tecnológicos
murais
informativos

Realizar encontros periódicos
para
discutir
as
reais
necessidades da escola;
Promover
encontros
e
exposições Para a prestação de
contas e plano de ação da
execução dos recursos.
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Considerações Finais

Contudo, reiteramos aqui a relevância deste documento para a Educação Municipal, sendo
este o norteador de toda ação a ser pensada e executada, tendo os estudantes como centro
do processo de ensinagem. Educação de Qualidade requer um olhar atento às reais
necessidades da clientela atendida, oportunizando assim, focar na aprendizagem com
ações contextualizadas, concretas e eficazes, expressando a singularidade de sua
clientela. Para tanto, descrever que escola ansiamos, qual missão edu cacional do
município, concepção filosófica, princípios da proposta, pressupostos teóricos e
metodológicos, leis e diretrizes que sustentam a proposta, dimensão da proposta,
dimensões pedagógicas e eixos norteadores, proposta de trabalho docente, planejamento
escolar, processo de ensino aprendizagem, papel e perfil do professor, propostas
avaliativas, proposta curricular, dimensões: cultural, jurídica, financeira e administrativa,
possibilita aos profissionais da Educação Municipal, se empenharem diariamente nos seus
afazeres, fazendo o seu melhor, com afinco e dedicação, visando sempre elevar os níveis
da educação e, assim formar cidadãos críticos, cientes do seu papel social, capazes de
transformar a realidade que os cerca e também ampliar novos horizontes.
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