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“O mineiro não crê demasiado na ação objetiva; mas, com
isso não se anula. Só que mineiro não se move de graça..Ele
permanece e conserva. Ele espia, escuta, indaga, protela ou
palia,
se
sopita,
tolera,
remancheia,
perregueia,
sorri,escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca,
matuta, desterce, engambela, pauteia, se prepara. Mas sendo
a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma tento,
avança, peleja e faz.”
Guimarães Rosa
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Lei n.º 310 de 30 de Dezembro de 2005.
Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de Luisburgo
e dá outras Providências.
O povo do Município de Luisburgo, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes na Câmara Municipal instituiu, e eu Prefeito Municipal, aprovo e
sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Fica aprovado o Plano Decenal Municipal de Educação
de Luisburgo, constante do documento anexo.
Art. 2° - O Município de Luisburgo, através de Comissão
específica, a ser oficialmente constituída, procederá a avaliações periódicas da
implementação do Plano Decenal Municipal de Educação.
Parágrafo Único - A primeira avaliação realizar-se-á no
segundo semestre do primeiro ano de vigência desta lei. O Poder Legislativo, por
intermédio da Comissão de Educação, acompanhará a execução do Plano Decenal
Municipal de Educação.
Art.3° - O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na
divulgação deste Plano e na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a
sociedade luisburguense o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal deMunicipal de Luisburgo, 30 de Dezembro de 2.005
Otenides dos Santos Hott Praça
Prefeito Municipal
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COMISSÃO MUNICIPAL - Responsável pela elaboração do Plano Decenal
Municipal de Educação - PMDE, instituída pela Portaria, de n° 035/2005 de 02/05/2005.
 Maria Aparecida Sérgio Chequer
Secretario(a) Municipal de Educação e Coordenadora da Comissão
 Rita de Cássia Alves
20ª SRE de Manhuaçu
 Mauro de Abreu
Representante do Poder Legislativo
 Giovanna Aparecida Borel Vargas
Representante da Rede Municipal de Ensino
 Ângela Cristina Marques Resende
Representante da Rede Municipal de Ensino
 Rogéria Aparecida Rhodes Abreu
Representante da Rede Estadual de Ensino
 Maria José Viana
Representante da Rede Estadual de Ensino
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APRESENTAÇÃO
Educação é o maior patrimônio de um ser humano. Porque educação
não é só aprender a ler e escrever. Educação é você aprendendo o seu
próprio país e mundo. E, neste processo, aprendendo sobre você mesmo.
Cremos ser a educação em todo o mundo, em todas as épocas a
indispensável ferramenta para se atingir um sistema de sociedade superior,
pois não basta, como seres humanos que somos, apenas ver atendidas as
necessidades biológicas, trazemos cada um, um desejo insaciável pelo saber,
de superar a nós mesmos, incansavelmente. E, para que essa vontade flua, é
preciso que se desperte a vontade, mola propulsora de todas as ações que
nos levam a realizar atos pela via afora, traduzir palavras que nos
encaminhem a mudanças de hábito, a novas concepções de mundo.
Quem se propôs a ser educador não pode fugir de sua
responsabilidade, tal qual o semeador a tua missão não é julgar a terra, o
tempo e a semente, mas dar de si abundantemente através de um sorriso
amigo, um pensamento positivo, um olhar de alento, uma palavra suave, um
gesto de compreensão, pois estes são talentos que quanto mais se distribui
mais se multiplica.
O presente plano busca traduzir nossa realidade e demonstrar
nossos anseios e lutas na busca incessante por uma educação de qualidade
para nosso município e nosso país.
Esperamos que todas as pessoas que deste plano tomarem
conhecimento ou que forem executar qualquer das ações nele propostas
tenham muita esperança, compromisso e responsabilidade pois, só assim
caminharemos rumo à sociedade de paz e prosperidade que tanto sonhamos.
Maria Aparecida Sergio Chequer
Secretária M. de Educação
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INTRODUÇÃO
1.1 BREVE HISTÓRICO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUISBURGO
1.1.1 CONTEXTO NACIONAL
A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras idéias de um
plano que tratasse da educação para todo o território nacional aconteceram
simultaneamente. A medida que o quadro social, político e econômico do início deste
século se desenhava, a educação começava a se impor como condição fundamental para o
desenvolvimento do país. Havia grande preocupação com a instrução, nos seus diversos
níveis e modalidades. Nas duas primeiras décadas, as várias reformas educacionais
ajudaram no amadurecimento da percepção coletiva da educação como um problema
nacional.
Em 1932, educadores e intelectuais brasileiros lançaram um manifesto ao povo e
ao governo, que ficou conhecido como "Manifesto dos Pioneiros da Educação".
Propunham a reconstrução educacional, "de grande alcance e de vastas proporções [..] um
plano com sentido unitário e de bases científicas [...]”. O documento teve grande
repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo específico na
Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934 sobre a necessidade de elaboração de um
Plano Nacional de educação.
Todas as constituições posteriores, com exceção da Carta de 1937,
incorporaram, implícita ou explicitamente, esta idéia e havia, subjacente, o consenso de
que o plano devia ser fixado por lei.
Esta idéia, entretanto, não se concretizou, apesar das iniciativas tomadas em
1962 e 1967.
Somente com a Constituição Federal de 1988, cinqüenta anos após a primeira
tentativa oficial, ressurgiu a idéia de um plano nacional de longo prazo, com força de lei,
capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área de educação.
Entre 1993 e 1994, após a conferência Mundial de Educação em Jontiem,
Tailândia, e por exigência dos documentos resultantes desta conferência foi elaborado o
Plano Nacional de Educação para Todos, num amplo processo democrático coordenado
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pelo MEC. O plano foi aprovado no final do governo Itamar Franco e esquecido pelo
governo que o sucedeu.
Em 1996, é aprovada a segunda LDBEN - lei 9.394/96, que insiste na
necessidade de elaboração de um plano nacional em sintonia com a Declaração Mundial
sobre educação para Todos, com duração de dez anos, para reger a educação na Década
da educação. Estabelece, ainda, que a União encaminhe o plano ao Congresso Nacional,
um ano após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para todos os níveis e
modalidades de ensino.
Em fevereiro de 1998, chega a Câmara dos Deputados dois projetos de Lei
visando a instituição do Plano Nacional de Educação: O Projeto N° 4.155/98 apresentado
pelo Deputado Ivan Valente e o Projeto n° 4.173/98 apresentado pelo MEC.
Ao final de um longo processo de discussões, o relator da Comissão de
Educação opta por redigir um substitutivo, incorporando as contribuições dos dois projetos,
que em 14/12/2000 foi aprovado.
Em 09 de janeiro de 2001, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou
a lei 10.172 que instituí o Plano Nacional de Educação PNE, e que estabelece a
obrigatoriedade dos estados e municípios elaborarem e submeterem à apreciação e
aprovação do Poder Legislativo correspondente a proposta de um Plano Decenal próprio.
Quatro premissas orientaram a elaboração do PNE:
1. educação como direito de todos;
2. educação como fator de desenvolvimento social e econômico do País;
3. redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e a
permanência, com sucesso, na educação pública;
4. democratização da gestão do ensino publico nos estabelecimentos oficiais.
Os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação são:
 Elevação do nível de escolaridade da população.
 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e modalidades.
 Redução de desigualdades sociais e regionais.
 Democratização da gestão do ensino
 Considerando a escassez de recursos, o PNE/01 estabeleceu as seguintes
prioridades:
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a) garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de
7 a 14 anos.
b) Garantia de Ensino Fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria ou que não o concluíram.
c) Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a Educação Infantil, o
Ensino Médio e a Educação Superior.
d) Valorização dos profissionais da educação.
e) Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os
níveis e modalidades de ensino.
f) Garantia do ensino fundamental de 09 anos a todas as crianças que
completarem 06 anos até abril do ano corrente.
1.1.2 – CONTEXTO ESTADUAL
Mais uma vez Minas faz a diferença. Embora a recomendação legal da
LDB/96, no seu Art. 10 seja: "Os Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar
políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de
educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios", a Secretaria de
Estado da Educação, em respeito à autonomia dos municípios, enquanto entes federados
autônomos, e à política Cooperação-Mútua - iniciada neste Estado na década de 90 optou por sugerir, de comum acordo com a União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação, Seção MG - UNDIME/MG, um percurso crítico de planejamento, a partir de uma
determinada filosofia de trabalho e de trilhas consideradas mais eficazes na construção
democrática dos Planos Decenais de Educação de Minas Gerais.
Tal percurso pressupôs que os municípios traçassem ao mesmo tempo que o
Estado e em ação articulada com o Plano Nacional (e Estadual de Educação), diretrizes e
objetivos gerais para a Educação e, em ação autônoma, elaborassem, a partir de um
amplo diagnóstico, os objetivos, metas e ações específicas que respondessem às
expectativas de cada um dos seus níveis e modalidades de ensino.
Esta proposta representa o reflexo de idas e vindas de discussões entre os
atores mais relevantes, envolvidos no processo, durante um tempo de pré-planejamento.
Pode-se ainda dizer que ela espelha, um modo de se acreditar no planejamento como
10
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processo democrático, baseado no diálogo e na troca de experiências, a partir dos
dados da realidade.
Seguindo essa orientação, e com o devido cuidado para que os Planos
Municipais não corram o risco de ficar apenas no desejo, como tantos outros, a SEE/MG
orientou Luisburgo e os demais 852 (oitocentos e cinqüenta e dois) municípios mineiros, na
elaboração de nossos respectivos planos, oferecendo-nos apoio técnico para a
construção democrática e científica do Plano, inclusive através de um "Atlas da
Educação de Minas Gerais", elaborado pela Fundação João Pinheiro, contendo todos os
dados estatísticos necessários ao diagnóstico da educação municipal.
Desse modo, em Minas Gerais, Estado e municípios construímos em bases
pactuadas e negociadas e em tempo único os nossos respectivos Planos Decenais de
Educação, de forma articulada com o Plano Nacional e de acordo com nossas demandas e
vocação histórico-sociais.
Os objetivos a serem contemplados pelo Plano Estadual de Educação PEE/MG já se encontram explicitados no Art. 204 da Constituição Estadual - CE/89 e são
os seguintes:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica.
Além destes objetivos, a SEE já anunciou, através, inclusive, de políticas já
implementadas, algumas das prioridades do PEE/MG. Entre elas ressaltamos:


a racionalização e modernização da administração do sistema;



a ampliação e melhoria do Ensino Fundamental:



a universalização e melhoria do Ensino Médio;



a adequada atenção a Educação de Jovens e Adultos;



a progressiva ampliação do tempo de permanência na escola;



a redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e a

permanência,com sucesso, na educação pública, com a promoção da equidade;


a valorização e formação continuada dos profissionais da educação;



a democratização da gestão do ensino público;
11
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a manutenção de programas existentes e aprovados;



a ouvidoria educacional;



o fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e os municípios.



Minas foi pioneiro com a resolução 469 de 22 de dezembro de 2003 da

SEE/MG que estabelece diretrizes para o Ensino Fundamental de 09 anos no Estado.
1.1.3. CONTEXTO MUNICIPAL
Luisburgo dedica-se a esta empreitada, comprometendo-se, dentro de seus
limites - legais, financeiros e técnicos - a cumprir as suas prioridades elencadas.
Os objetivos gerais do PDME de Luisburgo são os mesmos do Plano Nacional de
Educação e os seus objetivos específicos podem ser enunciados a partir dos desafios por
ele colocados aos municípios:
 ampliação do atendimento e promoção da eqüidade;
 busca da eficiência, melhoria da qualidade da educação e valorização do
magistério;
 ampliação dos recursos para Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE e acompanhamento e controle social;
 descentralização, autonomia da escola e participação da sociedade na gestão
educacional.
Considerando o estágio de desenvolvimento em que Luisburgo se encontra,
evidenciado pelo seu diagnóstico educacional, a expectativa da sua população e a
escassez de recursos aponta como prioridades:
 Melhorar o desempenho acadêmico em todos os níveis;
 Erradicar o analfabetismo;
 Valorizar os profissionais da educação;
 Democratizar a gestão do ensino público;
 Implantar o ensino de tempo integral;
 Universalizar a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;
 Implantar o Sistema Municipal de Ensino.
 Aumentar a oferta do transporte escolar na Rede Pública;
 Racionalizar o número de unidades escolares da rede municipal de ensino
12
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visando garantir a qualidade do ensino.
Como se percebe este Plano não é um plano da Secretaria Municipal de
Educação para a rede municipal. Os objetivos e metas que nele estão fixados são objetivos
e metas dos cidadãos e das organizações da sociedade civil existentes no município e
dizem respeito à educação de Luisburgo, em todos os seus níveis e modalidades de ensino
e, não apenas aqueles referentes a sua responsabilidade constitucional de oferta.
Este é, portanto, um plano de Estado, razão pela qual transcende o atual
governo e tem a expectativa de que os próximos governantes cumpram com os
compromissos aqui expressos que, sem dúvida, explicitam a vontade de seus cidadãos.
Ao ser instituído por lei municipal, este PDME terá as melhores chances políticas
de uma boa execução. Chances essas que serão ampliadas e melhor asseguradas pela
criação de uma comissão externa para o seu permanente acompanhamento e avaliação.
Neste plano, Luisburgo estará fazendo o diagnóstico e traçando objetivos e
metas referentes aos seguintes tópicos:
1) Educação Infantil;
2) Ensino Fundamental;
3) Ensino Médio;
4) Educação de Jovens e Adultos
6) Educação Especial;
7) Ensino Profissionalizante;
8) Formação e Valorização do Magistério da Educação. Básica;
9) Financiamento e Gestão.
1.2. PRESSUPOSTOS DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.2.1. PRESSUPOSTOS POLÍTICOS-INSTITUCIONAIS
Os marcos políticos-institucionais responsáveis pela criação do Plano Decenal
Municipal de Educação - PDME são:
 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CRF/88 estabelece no seu art. 214
"Fixação, por lei, de um Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando à
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das
13
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ações do poder público".
 A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LDB/96 estabelece no seu Art. 9°: "A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de
Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios", Art 10 "Os
Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e
coordenando as suas ações e as dos Municípios".
 A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL MG/89 no seu art 204 estabelece: "O plano
estadual de educação, de duração plurianual, visará à articulação e o desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, à integração das ações do Poder Público e à adaptação ao
plano nacional".
 A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO que no seu art. Art 170,
parágrafo 1º prescreve: “Formam o Sistema Municipal de Ensino, objetivando garantir sua
eficácia e operacionalização:”
(...)
V – “o Plano Municipal de Educação Plurianual”.
 A LEI FEDERAL 10.172/01 QUE INSTITUI O Plano Nacional de Educação PNE fez um diagnóstico, dispôs sobre diretrizes, objetivos e metas sobre os seguintes
temas:
 gestão e o financiamento da educação;
 níveis e modalidades de ensino;
 formação e valorização do magistério e demais profissionais da
Na sua última seção, o PNE dispõe: "Será preciso, de imediato, iniciar a
elaboração dos planos estaduais em consonância com este Plano Nacional e, em
seguida, dos planos municipais, também coerentes com o plano do respectivo Estado. Os
três documentos deverão compor um conjunto integrado e articulado. Integrado quanto
aos objetivos, prioridades, diretrizes e metas aqui estabelecidas. E articulado nas ações".
 COMPROMISSOS
nacionais,

ainda

constituem

INTERNACIONAIS.
pressupostos

Além

dos

instrumentos

políticos-institucionais

do

legais

PDME,

os

compromissos internacionais firmados pelo Brasil mais diretamente relacionados à
educação, que são os seguintes:
a) Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jontiem na
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Tailândia em 1990;
b) Declaração de Cochabamba, dos ministros da educação da América Latina e
Caribe, sobre Educação para todos (2000);
c) Conferência de Dacar sobre Educação para Todos, promovida pela Unesco,
em maio de 2000.
 Finalmente, constitui marco político-institucional do Município de Luisburgo a
Portaria Municipal n° 035 de 02 de maio de 2005, que nomeia os membros da COMISSÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, responsáveis pela elaboração do Plano Decenal do
Município, o que demonstra o avanço da postura democrática do município, em relação à
construção das suas políticas públicas.

1.2.2 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS
Educar é tarefa que pressupõe concepções estruturadas e explícitas de homem,
mundo, sociedade escolar, relação professor-aluno, métodos, teoria pedagógicos, didáticos
e avaliação.
Neste PDME, o que se busca é deixar claro, embora em síntese, concepções
que estarão sedimentando comportamentos político-administrativo e político-pedagógico na
construção da política educacional do Município de Luisburgo.
Assim, é que devemos planejar e (re)pensar a educação como instrumento
eficiente e eficaz para formação de cidadãos críticos, capazes, participativos e integrados
na sociedade em que vivem, como resultado de uma prática educativa voltada para uma
visão ampla de futuro e de mundo; contribuindo para a construção de uma sociedade mais
solidária, igualitária e digna de todos os seres, nela inseridos.
1.2.3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
O que se desenvolveu até aqui, embora tratado resumidamente, aponta para a
vontade política da atual administração, com vistas a um planejamento democrático dessa
função de governo.
Sem se restringir a uma atitude técnico-burocrática, o Plano Municipal de
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Educação de Luisburgo, para o período 2006-2015 foi construído numa perspectiva
democrática de planejamento que compreendeu:
 Criação da Comissão de Elaboração do PMDE;
 Sensibilização da comunidade para o compromisso e envolvimento com a
construção do Plano, através de reuniões com os profissionais da educação; Conselhos e
Colegiados Escolares; Poder Legislativo e comunidade em geral;
 Reuniões da Comissão Municipal de Elaboração do plano;
 Capacitação da Comissão de Elaboração do PMDE;
 Debate da versão preliminar do PMDE com a comunidade;
 Negociação com o Estado, através da SRE de Manhuaçu;
 Realização da Conferência Municipal de Educação;
 Tramitação e aprovação da Lei que aprova e institui o PMDE e sanção pelo
Prefeito Municipal.
1.3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
As coordenadas que definirão as vocações da sociedade luisburguense, no
período de 2006 - 2015, passam pela demarcação das características físicas, geográficas,
demográficas, históricas e sociais do Município.

1.3.1 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA:
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Localização:
Mesorregiâo : Zona da Mata
Microrregião: Manhuaçu
Superintendência Regional de Ensino: Manhuaçu
Região de Planejamento: Mata
Pólo Regional de Ensino (Sede): Vale do Aço (Governador Valadares)
Área: 146,5 Km2
Ano de Instalação: 1997
População total (2004): 6.509
Taxa de urbanização (2000):21,3%
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2000): 0,701
Índice de Desenvolvimento Municipal – Educação (2000):0,744
Valor das receitas correntes (2003) (R$ dez/2004): 2.692.806,49
Participação dos gastos em educação nas receitas correntes (2003): 28,74%
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Habilitação para o critério Educação na distribuição do ICMS (Lei Robin Hood) em 2005: Não
Fonte: Atlas da Educação de Minas Gerais

1.3.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS
A economia de Luisburgo é sustentada pela agropecuária, sendo a cafeicultura e
a pecuária leiteira as principais atividades que absorvem a população de trabalhadores.
Predomina a primeira, inclusive a região é praticamente toda coberta pelo cultivo do café.
A economia basicamente cafeeira e a topografia elevada fazem nascer a
necessidade de um maior número de unidades escolares (primeiras séries do Ensino
Fundamental) distribuídas pelo município para facilitar o acesso e permanência dos filhos,
ainda pequenos, dos lavradores e pequenos agricultores na escola, contrapondo a criação
de medidas alternativas tais como o surgimento das turmas multiseriadas ou turmas com
número muito pequeno de alunos que comprometem a qualidade, bem como o orçamento
da educação e, conseqüentemente a valorização do piso salarial dos profissionais do
magistério.
1.3.3 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
A descrição, mesmo que sucinta dos fundamentos históricos, políticos e sociais
de Luisburgo é que, em última instância, irão determinar as suas características, permitindo
que a elaboração deste PDME esteja, efetivamente voltado para o atendimento das
peculiaridades locais.
Luisburgo tem a gênese de sua história ligada à exploração de ouro e de poaia,
realizada por exploradores vindos do litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Considerado um lindo vale entre montanhas, habitado por índios Tupis recebeu o
primeiro desbravador o Sr. Domingos Fernandes de Lana no início do séc. XIX. Pode ser
considerado fundado por suíços que se estabeleceram nas belas montanhas deste vale,
onde começaram a cultivar as férteis terras.
Com a queda da mineração, apareceram os primeiros estabelecimentos
agrícolas às margens do Ribeirão São Luís. As primeiras plantações de café aconteceram
em meados do séc. XIX, considerada, até hoje, a maior fonte de riqueza do município.
Entre as décadas de 1860 e 1874 aproximadamente associaram aos colonos
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suíços, os alemães, portugueses, italianos, turcos e libaneses. Estes dois últimos
responsáveis pelo crescimento do comércio local.
O aglomerado de residências que se estabeleceu às margens do Ribeirão era
chamado Distrito de São Luís do Manhuaçu, até que o escrivão do então distrito, senhor
Juvenil de Abreu, de muita infuência na sociedade local e descendente de suíços, achou
conveniente mudar este nome para Luisburgo, considerando que Luis deveria ser a
homenagem ao santo reverenciado pela Igreja Católica, considerado patrono da juventude
e que a vila foi colonizada por jovens suíços e burgo palavra de origem européia, que
significa pequenos vilarejos ou cidades. Portanto quis ele atribuir o nome à nossa terra de
“Pequena cidade de Luis”.
A partir da segunda década do séc. XX iniciou-se os primeiros passos da tarefa
árdua e gratificante de ensinar, realizado pela primeira professora, conhecida pela história,
a Srta Áurea Nunes de Oliveira, descendente de portugueses que aqui se estabeleceram.
Sua lição foi cultivada pelos professores que, ao longo da história, por aqui passaram e os
que ainda hoje atuam.
O século XX foi marcado pela criação de diversas escolas em Luisburgo,
mantidas pelo Poder Público Municipal de Manhuaçu – Município sede, que a seguir
destacaremos melhor.
Em 1918 foi criada a primeira escola pública estadual para Luisburgo
denominada E. E. de Luisburgo, que em 1998, através de um processo bem elaborado pela
então diretora Sra Joanamélia Nogueira Dias Almeida, conjuntamente com o colegiado e
profissionais da escola foi autorizada pela Secretaria de Estado da Educação de Minas
Gerais a mudança do nome da Escola para Escola Estadual Joaquim Knupp.
Em 21 de dezembro 1995, culminou a emancipação político-administrativa de
Luisburgo que tantos benefícios trouxe, especialmente para a área de educação,
considerando que os recursos estão sendo aplicados efetivamente na educação
propiciando melhorias físicas, administrativas e pedagógicas para nossas escolas.
Tal fato tem, também, diminuído distâncias entre governo municipal e estadual e
possibilitado traçar metas e objetivos comuns para uma educação de qualidade.

1.3.4 - HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO
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Este Plano que hora se apresenta, resulta de uma caminhada histórica feita de
lutas, de dificuldades, de limitações, de descontinuidades, de vitórias.
A história da educação de Luisburgo, embora não se tenha registro escrito desta
época, começou com as aulas que eram ministradas nas residências dos alunos, filhos
daqueles pais que se interessavam e tinham condições de arcar com os custos ou
pagamentos do professor doméstico.
Na segunda década do séc. XX foi inaugurada a 1ª escola pública estadual de
Luisburgo que oferecia aos alunos as quatro primeiras séries do 1º grau, o que
corresponde às séries iniciais do Ensino Fundamental atualmente. Somente a partir de
1978 é que houve extensão de série e a escola passou a oferecer, também, as quatro
últimas séries do 1º grau (5ª à 8ª série do Ensino Fundamental).
Grande avanço se percebeu na educação de Luisburgo quando em 1997, foi
autorizada a criação de Ensino Médio que, num primeiro momento assumiu a modalidade
itinerante, ou seja, os módulos ou disciplinas eram ministrados por professores que
atendiam mais de um município por ano ou semestre letivo. Posteriormente com a
permanência das matrículas e o constante compromisso dos governos em melhorar a
educação se estabeleceu o Ensino Médio regular, que até hoje funciona e atende a um
número significativo de nossa comunidade e veio trazer oportunidade de estudos e de
melhoria da qualidade de vida de nossa população.
Neste ano de 2005, formaram-se turmas de Educação de Jovens e Adultos que
atendem àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo na idade própria ou que
foram forçados a abandonar a escola. Esta escola é referência em educação na região,
pelo comprometimento de toda sua equipe, oferecendo, atualmente as séries finais do
Ensino Fundamental; o Ensino Médio; a Educação de Jovens e Adultos em nível
fundamental e médio.
A Rede Municipal de Ensino conta com diversas escolas, distribuídas
especialmente na Zona Rural do Município, buscando atender a todos os córregos. Sendo
elas:
 Escola Municipal Pedra Dourada criada no governo do Prefeito Municipal de
Manhuaçu, Sr. José Pedro Alves Costa através do decreto-lei nº 450 de 18/02/1936,
situada no Córrego da Pedra Dourada. Funcionou em prédio cedido até o ano de 2000,
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quando no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr. Geraldo Francisco Lacerda
Filho, foi adquirido terreno próprio e novo prédio foi construído para dar mais conforto e
espaço para os alunos, inclusive, conta atualmente com quadra poliesportiva. Esta escola
oferece as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental;
 Escola Municipal da Gameleira criada pelo Prefeito Municipal de Manhuaçu
Sr. José Pedro Alves Costa através do decreto-lei nº 24 de 26/01/1937, situada no Córrego
da Gameleira. Funcionou em prédio cedido na Fazenda da Gameleira até o ano de 1979,
quando foi construído novo prédio e, transferida para o mesmo, no governo do Prefeito
Municipal de Manhuaçu, Sr. Camilo Felipe Nacif. Esta escola oferece, atualmente, as cinco
primeiras séries do Ensino Fundamental.
 Escola Municipal Jose Petronilho criada pelo Prefeito Municipal de Manhuaçu,
Sr Dalbino Werner através do decreto-lei nº 29 de 19/12/1945, situada no Córrego da
Fortaleza. Funcionou em prédio cedido, na Fazenda José Petronilho até o ano de 1978,
quando foi transferida para prédio próprio no governo do Sr Camilo Felipe Nacif. Em 2004,
no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr. Geraldo Francisco Lacerda Filho o
prédio foi totalmente reformado e adaptado para melhorar o atendimento à clientela e foi
adquirida mais uma área de terreno para construção da quadra poliesportiva.
No período de 1994 a 1998, esta escola ofereceu o terceiro período da Préescola, graças ao número significativo de matrículas existentes no córrego. Atualmente,
oferece apenas as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental;
 Escola Municipal Córrego dos Boreis criada no governo do Prefeito Municipal
de Manhuaçu Sr Rafael Isidoro Pereira, através do decreto-lei nº 42 de 30/12/1946, situada
no Córrego dos Boréis. Funciona em prédio próprio num terreno doado pelo Sr Nilson
Borel. A escola ministra as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental;
 Escola Municipal Luiz Rodrigues de Abreu criada no governo do Prefeito
Municipal de Manhuaçu, Sr. Alencar Soares Vargas através do Decreto-lei nº 22 de
30/04/1948, situada no Córrego da Boa Esperança. Novo prédio foi construído para
funcionamento desta escola em 2002, no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr
Geraldo Francisco Lacerda Filho. Oferece ao seu alunado as cinco primeiras séries do
Ensino Fundamental;
 Escola Municipal Igreja do Suíço criada no governo do Prefeito Municipal de
Manhuaçu, Sr Antônio Xavier através do decreto-lei nº 5528 de 04/02/1959, situada no
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Córrego dos Suiço. Em 1998, no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo Sr Geraldo
Francisco Lacerda Filho, foi adquirido novo e amplo terreno e, também, construído novo
prédio para dar mais conforto e segurança para os alunos. Esta escola oferece as cinco
primeiras séries do Ensino Fundamental;
 Escola Municipal Lucindo Antônio de Faria Filho criada no governo do Prefeito
Municipal de Manhuaçu, Sr Antônio Xavier através do decreto-lei nº 6465 de 31/12/1961,
situada no Córrego dos Cristinos. Funcionou em prédio cedido até 1973, quando foi doado
terreno para construção da escola. Por esta doação e construção devem ser rendidas
homenagens póstumas aos Senhores Lucindo Antônio de Faria Filho e Alencar Faria. Em
1999 a escola foi ampliada no governo do prefeito municipal, Sr Geraldo Francisco Lacerda
Filho para dar mais comodidade para os alunos e propiciar melhor prática pedagógica. Em
2004, foi construída a quadra poliesportiva. Esta escola oferece as cinco primeiras séries
do Ensino Fundamental.
Todas as escolas supra citadas foram autorizadas e tiveram seus respectivos
atos escolares convalidados pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais em
30/12/1975, por requerimento do Prefeito Municipal de Manhuaçu, Sr. Getúlio Vargas. E,
todas as documentações – escrituras - referentes aos respectivos terrenos foram
devidamente regularizados na administração do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr.
Geraldo Francisco Lacerda Filho em 1999.
 E.M. Eloy de Castro Souza criada no governo do Prefeito Municipal de
Manhuaçu, Sr Fernando Maurílio Lopes em 1986, autorizada pela portaria nº 1277 de
20/02/1990 da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Em 2002, novo prédio
foi construído, em terreno doado pelo Sr. Ademir Henrique para funcionamento da escola,
no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr Geraldo Francisco Lacerda Filho para
dar mais comodidade e espaço para os alunos. Esta escola oferece apenas três séries das
cinco primeiras séries do Ensino Fundamental.
Mais tarde, foram criadas escolas municipais, denominadas anexas ou
vinculadas às já existentes para atenderem às demandas de matrícula da época. São elas
E. M. Antônio Pedro de Campos, conhecida como Vinculada Igreja do Suíço, no Córrego do
Barroso; E. M. Pedro Eugênio Mafort, conhecida como vinculada Lucindo Antônio de Faria
Filho, no Córrego dos Cristinos (cabeceira) e E. M. José Knupp Robadel, conhecida como
vinculada Pedra Dourada I, no Córrego da Santa Cruz, pelo Governo do Prefeito Municipal
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de Manhuaçu, Sr Eduardo Xavier Neto através da Lei Municipal nº 1759 de 15/04/1992.
E, também as escolas: E. M. Raimundo Mageste de Souza, conhecida como
Vinculada Luiz Rodrigues de Abreu, no Córrego da Boa Esperança e a E. M. vinculada
Pedra Dourada II, criadas pela Lei Municipal nº 1730 de 10/03/1993 no governo do Prefeito
Municipal de Manhuaçu, Sr. Antonio Teodoro Dutra.
Estas seis últimas escolas, com exceção da E. M. Vinculada Igreja do Suíço, no
Córrego do Barroso, possuem, atualmente, número de alunos muito inferior ao estipulado
em lei para funcionamento das mesmas.
 E. M. Manoel Francisco de Souza construída no governo do Prefeito Municipal
de Luisburgo Sr Geraldo Francisco Lacerda Filho, fruto de convênio entre o Município de
Luisburgo e o Estado de Minas Gerais no governo do Sr. Itamar Franco. Situada na
Avenida Airton Sena, Bairro Boa Esperança esta é a única escola de Ensino Fundamental
da Rede Municipal na Zona Urbana do Município, criada através da Lei Municipal nº 259 de
15 de junho de 2004, oferecendo as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental. Possui,
também quadra poliesportiva.
Num primeiro momento o prédio foi cedido para funcionamento das turmas de 1ª
à 4ª série do Ensino Fundamental da E. E. Joaquim Knupp, quando em 2004, através de
parceria entre Estado e Município, este último absorveu tais turmas, ou seja, atualmente, as
cinco primeiras séries do Ensino Fundamental são municipalizadas.
Foi montado o processo e foi devidamente autorizado pela Secretaria de Estado
da Educação de Minas Gerais o funcionamento da escola em 30/07/2005. Esta escola
deverá ser a sede do Centro de Educação Integral de Luisburgo.
Quanto à Educação Infantil consta nos arquivos da Secretaria Municipal de
Educação que foi criada a 1ª turma de 3º período no ano de 1996, que funcionou no prédio
situado à Rua Orlando Muniz de Carvalho, SN – Centro, onde funciona atualmente o
Centro de Educação Infantil “Maria Messias”.
Diante da preocupação com as mães trabalhadoras, especialmente as que
trabalham durante a colheita do café, foi criada a Casa da Criança Maria Messias através
da Lei Municipal nº 142 de 20/10/200 no governo do Prefeito Municipal de Luisburgo, Sr
Geraldo Francisco Lacerda Filho. Posteriormente denominado Centro de Educação Infantil
“Maria Messias” que é a única escola de Educação Infantil do Município, que foi criado pela
Lei Municipal nº 211 de 29/08/2002, devidamente autorizado pela Secretaria de Estado da
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Educação de Minas Gerais através da Portaria 028/03 publicada no “Minas Gerais” em
23/01/2003 e, atende as crianças de 0 à 03 anos em tempo integral e as crianças de 04 à
06 anos em tempo parcial.

II. DESENVOLVIMENTO
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2.1 DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL DE LUISBURGO - MG
2.1.1 DADOS GERAIS
Quadro I. LUISBURGO/MG: População Estudantil – 2005.
POPULAÇÃO ESTUDANTIL DE LUISBURGO – 2005
1.

3.

5.

Educação Infantil

2.

Ensino Fundamental

Rede Municipal: 98

Rede Municipal: 611

Rede Estadual: 00

Rede Estadual: 609

Rede Particular: 00

Rede Particular: 00

Total: 98

Total: 1220

Educação Especial

4.

Educação de Jovens e Adultos

Rede Municipal: 00

Rede Municipal: 00

Rede Estadual: 00

Rede Estadual: 92

Rede Particular: 00

Rede Particular: 00

Total: 00

Total: 92

Ensino Médio

Ensino Superior

Rede Municipal: 00

Rede Municipal: 00

Rede Estadual: 176

Rede Estadual: 00

Rede Particular: 00

Rede Particular: 00

Total: 176

Total: 00
TOTAL GERAL DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL POR REDE

Rede Estadual: 877
Rede Municipal: 709
Total Geral: 1586
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
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MODELÓPOLIS PDME

Tabela 1 – LUISBURGO/MG: Dinâmica da População no período de 2000 a 2006.
Projeção da

População

População

População

População

de 0 a 3 anos de 4 a 5 anos de 6 anos

População

População

População

População

População

População

de 7 a 10

de 11 a 14

de 15 a 17

de 18 a 20

de 21 a 24

de 25 anos

anos

anos

anos

anos

anos

ou mais

2000

521

273

133

544

577

443

395

418

2934

2001

504

273

131

530

574

447

417

448

2973

2002

506

258

135

516

564

450

433

480

3022

2003

523

241

129

511

545

452

444

511

3080

2004

539

232

120

503

522

450

453

541

3148

546

239

114

495

497

450

464

571

3255

554

251

113

475

493

426

469

600

3316

2005
2006
FONTE: CEDEPLAR - UFMG
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Análise e Conclusão:
Uma das maiores preocupações deste PDME é determinar a previsão das
demandas atualizadas da escolarização, e isto se faz pelo estudo demográfico.

De

acordo com o ATLAS EDUCACIONAL DE MG/2005, LUISBURGO possui 6631
habitantes, previsão em 2005.
Estamos vivendo um período de profundas mudanças demográficas, como a da
urbanização, da redução da natalidade, do "envelhecimento" da população, que são
determinantes das demandas futuras e propostas educativas que as satisfaçam. Diante
desta constatação percebe-se que nosso Município precisa investir em Educação de
Jovens e Adultos e em cursos profissionalizantes, a fim de absorver a população com
faixa etária acima de 17 anos, pois percebemos pela tabela que está diminuindo
progressivamente o número de crianças em faixa etária de escolarização obrigatória.
A população de Luisburgo é composta, em sua maior parte por trabalhadores
rurais, portanto, mesmo os que residem na zona urbana, se dedicam às atividades na
lavoura, o que tem contribuído para altas taxas de reprovação e abandono escolar, graças
à grande rotatividade das famílias à procura de melhores condições de trabalho,
especialmente, na época da safra do café.
Daí, a necessidade de repensarmos a Educação Infantil, já que os dados
estatísticos, demonstram grandes demandas e pouca oferta desta modalidade de ensino.
O Poder Público também deverá repensar e criai alternativas para financiar a Educação
Infantil com o objetivo de imprimir-lhe o verdadeiro caráter educacional e assegurar a
todas as crianças o direito ao acesso e a permanência na escola nos primeiros anos de
vida.
O Ensino Fundamental, embora demonstre números estatísticos satisfatórios, a
realidade é que ainda existem muitas crianças em idade escolar e que se encontram fora
da escola por opção ou por negligência dos pais.
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Tabela 2 - LUISBURGO/MG: Taxa de Atendimento Escolar do Município por Faixa Etária
Ano de
referência
2000
2001
2002
2003

0a3
anos
0,00
0,00
0,00
5,05

4a5
anos
9,09
15,40
33,75
27,81

Taxa de atendimento
6 anos
7 a 10
anos
89,50
99,33
75,48
106,14
59,87
102,04
123,43
103,63

FONTE: Atlas da Educação de Minas Gerais
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11 a 14
anos
84,27
97,87
108,87
109,44

15 a 17
anos
52,09
59,24
62,85
71,73
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Análise e Conclusão:
A taxa de atendimento escolar refere-se ao percentual das pessoas, na faixa
etária especificada, que estão matriculadas na escola em qualquer dos níveis de ensino.
Uma faixa inferior a 100% indica que parcela das pessoas, na faixa etária específica, não
está freqüentando a escola.
Dados do censo Escolar indicam que o índice de atendimento da população de
0 à 5 anos em Luisburgo é de 32,86%, sendo destes 5,05 para crianças de 0 à 3 anos e
27,81 para crianças de 4 e 5 anos. Portanto, pelos dados acima, é possível perceber o
quanto é necessário fazer aumentar o número de vagas na educação infantil, vendo
possibilidades de estender para a zona rural do Município esta modalidade de ensino, sem
perder de vista o caráter educacional imprimido a esta fase da educação pela Carta
Magna de 1988, inclusive no que tange à qualificação profissional.
De acordo com o INEP, o Município atende a 71,73% da população de 15 a 17
anos, percentual ainda distante da média da Região Sudeste (91,43%). Entretanto, com
base na evolução da matrícula apresentada na tabela 2, observa-se que o percentual de
atendimento à população de 15 a 17 anos no Ensino Médio não se encontra estanque.
Nesta década precisamos buscar meios para a efetiva universalização do
Ensino Médio, considerando que o estabelecido pela LDB quanto à cooperação entre
Estado e Município para o Ensino Fundamental em Luisburgo está sendo obedecido.
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Tabela 3 - LUISBURGO/MG: Zona, Etapa de Ensino, Número de Alunos, Número de
Escolas, Relação professor – aluno, Relação professor-turma - 2005, REDE ESTADUAL.
ZONA

ETAPA DE ENSINO

Ed Infantil ( 0 a Três
Anos)
Ed.inf. (4 e 5 Anos)
Ed Infantil ( 0 a Três
R
Anos)
Ed.inf. (4 e 5 Anos)
TOTAL
Ed INFANTIL
Ens. Fund ( 1ª a 4ª)
U
Ens. Fund ( 5ª a 8ª)
R
Ens. Fund ( 1ª a 4ª)
Ens. Fund ( 5ª a 8ª)
TOTAL ENS. FUNDAMENTAL
U
Ens. Médio
R
Ens. Médio
TOTAL ENS. MÉDIO
U
TOTAL ED BÁSICA
R
TOTAL ED BÁSICA
TOTAL GERAL ED. BÁSICA
FONTE: Censo Escolar

Nº
ALUNOS

Nº ESCOLA

Nº Turma
P/ ESCOLA

Nº ALUNO /
TURMA

PROFESSO
R / TURMA

-

RELAÇÃO
ALUNO /
PROF
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609
609
176
176
785
785

01
01
01
01
01
01

4,5
4,5
3,2
3,2
7,7
7,7

17
17
06
06
23
23

35,8
35,8
29,3
29,3
65,1
65,1

08
08
09
09
17
17

U

Tabela 4 - LUISBURGO/MG: Zona, Etapa de Ensino, Número de Alunos, Número de
Escolas, Relação professor – aluno, Relação professor - turma - 2005, REDE
MUNICIPAL.

ZONA

ETAPA DE ENSINO

Nº
ALUNOS

Ed Infantil ( 0 a Três
30
Anos)
Ed.inf. (4 e 5 Anos)
86
Ed Infantil ( 0 a Três
R
Anos)
Ed.inf. (4 e 5 Anos)
TOTALEd INFANTIL
116
Ens. Fund ( 1ª a 4ª)
248
U
Ens. Fund ( 5ª a 8ª)
R
Ens. Fund ( 1ª a 4ª)
363
Ens. Fund ( 5ª a 8ª)
TOTAL ENS. FUNDAMENTAL
611
U
Ens. Médio
R
Ens. Médio
TOTAL ENS. MÉDIO
U
TOTAL ED BÁSICA
364
R
TOTAL ED BÁSICA
363
TOTAL GERAL ED. BÁSICA
727
FONTE:Censo Escolar

01

RELAÇÃO
ALUNO /
PROF
7,5

01
-

28,6
-

03
-

28,6
-

03
-

01
01
08
09
01
08
09

35,5
24,8
15,78
40,58
60,3
15,78
76,08

05
10
2,87
12,87
15
2,87
17,87

43,6
24,8
15,78
40,58
68,4
15,78
84,18

07
01
01
02
08
01
09

Nº ESCOLA

Nº ALUNO /
TURMA

PROFESSO
R / TURMA

02

15

04

Nº Turma
P/ ESCOLA

U
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Tabela 5 – LUISBURGO/MG: Evolução da Matrícula, na Educação Básica nas Redes
Municipal e Estadual, no período de 1998 a 2005.
No. de
ano de
matrículas referência pré-escola,
Municipal
1998

46

No. de
matrículas –
fundamental
Municipal
1ª a 4ª
623

Nº. de
matrículas fundamental
Estadual
1ª a 4ª
-

No. de
matrículas
fundamental
Estadual
5ª a 8ª.
427

538

-

459

116

1999

Nº de
matrículas
Médio
Estadual
84

48
2000

61

565

-

451

207

2001

36

490

-

409

209

2002

70

424

-

499

231

2003

93

462

-

513

202

2004

88

623

-

-

-

2005

86

611

-

-

-

FONTE: Censo Escolar

2.1.2 EDUCAÇÃO INFANTIL
Tabela 6 – LUISBURGO/MG: Atendimento da Educação Infantil, nas diferentes
Dependências Administrativas – Faixa Etária de zero a três anos, no período de 1999 a
2005.
DEPENDÊNCIAS

ESTADUAL

TURMA/ALUNO

T

A

T

A

T

A

T

A

1999

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

01

10

01

10

2003

-

-

-

-

01

08

01

08

Ano

PRIVADA
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MUNICIPAL

TOTAL GERAL
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DEPENDÊNCIAS
2004

ESTADUAL
-

PRIVADA

-

-

MUNICIPAL

-

2005
FONTE: Censo Escolar - INEP

TOTAL GERAL

01

15

01

15

01

24

01

24

Tabela 7 – LUISBURGO/MG: Atendimento da Educação Infantil, nas diferentes
Dependências Administrativas – Faixa Etária de quatro a seis anos, no período de 1999
a 2005.
DEPENDÊNCIAS

ESTADUAL

TURMA/ALUNO

T

A

T

A

T

A

T

A

1999

-

-

-

-

01

30

01

30

2000

-

-

-

-

02

61

02

61

2001

-

-

-

-

02

36

02

36

2002

-

-

-

-

03

70

03

70

2003

-

-

-

-

03

93

03

93

2004

-

-

-

-

03

88

03

88

-

03

86

03

86

Ano

PRIVADA

2005
FONTE: Censo Escolar - INEP

MUNICIPAL

TOTAL

Tabela 8 - LUISBURGO/MG: Atendimento da Educação Infantil, na Rede Municipal e
Relação Professor/Aluno
ITEM

CRECHE
0 A 3 ANOS

1°. PERÍODO
04 ANOS

Alunos

57

61

Professor

04
14,5

01
20,3

Professor / Aluno
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2°. PERÍODO
05 ANOS

3°. PERÍODO
06 ANOS

116
02
29

189
06
31,5

TOTAL
423
13
95,3
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Análise e conclusão:
A Educação Infantil conquistou na Constituição Federal de 1988 um nível
educacional próprio. Ela deixa de ser o apêndice do sistema, devendo ser assumida como
direito fundamental de todas as crianças brasileiras.
A universalização da Educação Infantil não significa a obrigatoriedade de
freqüência, mas sim que o poder público garanta o atendimento à demanda; enfim, é um
direito da criança e a demanda expressa a necessidade da família para garantir esse
direito.
Dados do censo Escolar indicam que o índice de atendimento da população de
0 à 5 anos em Luisburgo é de 32,86%, sendo destes 5,05 para crianças de 0 à 3 anos e
27,81 para crianças de 4 e 5 anos. Portanto, pelos dados acima, é possível perceber o
quanto é necessário fazer aumentar o número de vagas na educação infantil, vendo
possibilidades de estender para a zona rural do Município esta modalidade de ensino, sem
perder de vista o caráter educacional imprimido a esta fase da educação pela Carta
Magna de 1988, inclusive no que tange à qualificação profissional.
Na década da educação, outras soluções deverão ser encontradas para as
demandas da Educação Infantil e do Ensino Médio, sem prejuízo da prioridade
Constitucional do Ensino Fundamental. Algumas dessas soluções passam pelo
estabelecimento de fundos específicos para a Educação Básica e a planificação do regime
de colaboração entre o poder público federal e estadual com o poder público municipal.
Faz-se necessário oportunizar, de forma definitiva, um percentual mínimo de
recursos para a manutenção e expansão da Educação Infantil, bem como ultrapassar o
conceito que a Educação Infantil prepara a criança para ser cidadã. Na verdade a
“criança” tem que ser respeitada como “criança cidadã”, sujeito de direitos, segundo
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.
“Cada criança tem em si mesma, a identidade própria, que exige uma
educação própria, uma realização própria enquanto idade e não
enquanto preparo para outra idade” (Miguel Arroyo).
Algumas questões que julgamos importante para a realização de um trabalho
realmente de qualidade na educação infantil referem-se a: qualidade do espaço físico,
formação continuada dos profissionais, pois, é de suma importância que os profissionais
que atuam na Educação Infantil tenham boa qualificação considerando-se que nos
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primeiros anos de vida, dada a maleabilidade da criança e a interferência do meio social,
especialmente da qualidade das experiências educativas são facilmente absorvidas por
elas, portanto, é fundamental que os educadores sejam altamente qualificados e
preparados para tal função, pois quanto menor a criança, maior o especialista para atuar
com ela.
Para a realização de um trabalho de qualidade na Educação Infantil é
necessário qualificar os espaços físicos, o material didático pedagógico e, sobretudo, a
formação dos profissionais, refletindo numa proposta pedagógica voltada aos efetivos
interesses das crianças. É necessário também que sejam revistas as condições das
instituições, pois, em geral existe:
 Falta de vagas (a demanda é maior que a oferta);
 Falta de recursos específicos (carência financeira);
 Instalações físicas e de saneamento, geralmente não são adequadas à faixa
etária;
 Falta de assessoria multidisciplinar e maior intensificação da formação
continuada (disponibilidade de horas atividade);
 Falta de Instrumento para avaliação (observação, investigação e reflexão
constante da ação pedagógica);
 Baixa qualificação dos profissionais de educação;
 Ausência de parcerias entre iniciativa pública e privada.
Portanto, não podemos deixar de perceber a importância não somente da
educação e do conhecimento para a oportunidade de desenvolvimento, mas, sobretudo,
da educação na primeira infância.
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Gráfico I. LUISBURGO/MG: Evolução da Matrícula de Educação Infantil, por Rede e
Total, no período de 2000 a 2005.
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2.1.3 - ENSINO FUNDAMENTAL
Tabela 9 - LUISBURGO/MG: Matrícula por Dependência Administrativa 2002 - 2005.
ANO

DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTADUAL

2002

MUNICIPAL
PARTICULAR

ENSINO
FUNDAMENTAL
694
694
424
424
1118
683
683
462
462
1145
533
533
222
401
623
1156
609
609
233
378
611
1220

ZONA
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

TOTAL
ESTADUAL

2003

MUNICIPAL
PARTICULAR

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

TOTAL
ESTADUAL

2004

MUNICIPAL
PARTICULAR

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

TOTAL
ESTADUAL

2005

MUNICIPAL
PARTICULAR

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

TOTAL
FONTE: Censo Escolar
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Gráfico II. LUISBURGO/MG: Evolução da Matrícula de Ensino Fundamental, por Rede e
Total, no período de 2000 a 2005.
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Tabela 10 – LUISBURGO/MG: Matrícula por série e Dependência Administrativa Ensino
Fundamental 2005
2005
Série

Serie
Introd.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
TOTAL

Dependência Administrativa
Municipal
Estadual
Particular
TOTAL
-

-

119

187
147
141
134
609

-

68
129
169
126
187
147
141
134
1220

119
68
129
169
126
611
FONTE:

Na faixa
etária

% na faixa
etária

Acima
da faixa

126
92
85
86
389

%
acima
da faixa

61
55
56
48
220

Tabela 11 - LUISBURGO/MG: Número de Turmas e Alunos do Ensino Fundamental (1ª
a 4ª), da Rede Municipal nos Últimos Seis Anos.
Ano

2000

Turma/Aluno
Número

2001

2002

2003

2004

2005

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

32

517

30

490

29

424

31

462

36

623

33

611

FONTE: Censo Escolar
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Tabela 12 - LUISBURGO/MG: Número de Turmas e Alunos do Ensino Fundamental (1ª a
4ª), da Rede Estadual nos Últimos Seis Anos.
Ano

2000

Turma/Aluno
Número

2001

2002

2003

2004

2005

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

06

213

08

214

06

195

07

170

-

-

-

-

FONTE: Censo – Q.T.A.

Tabela 13 - LUISBURGO/MG: Número de Turmas e Alunos do Ensino Fundamental
(5ªa 8ª), da Rede Estadual nos Últimos Seis Anos.
Ano

2000

Turma/Aluno
Número

2001

2002

2003

2004

2005

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

19

451

14

409

13

499

15

513

17

533

17

609

FONTE: Censo – Q.T.A.

Tabela 14 - LUISBURGO/MG: Matrícula Inicial, Movimentação, Matricula Final, por Série
e por zona urbana ou rural, no Ensino Fundamental, na Rede Municipal - 2004

Séries/ Zona

U
R
U
1ª
R
U
2ª
R
U
3ª
R
U
4ª
R
TOTAL 1ª a 4ª
5ª
U
R
6ª
U
R
7ª
U
R
8ª
U
R
TOTAL 5ª a 8ª
FONTE:
F.I

Matri
c.
Inicia
l

Tran
s
Rec.

17
24
53
81
43
100
59
94
52
100
623
-

9
9
7
6
6
3
3
5
48
-

%

-

Tran
s.
Exp.
10
8
8
13
6
7
5
6
63
-

%

-

40

Matrí
c.
Final

Apro
v.

19
26
49
103
40
98
60
85
50
98
628
-

40
84
36
87
31
72
39
87
476
-

%

-

Repr
ov

11
13
09
11
31
13
11
11
110
-

%

-

Aban
dono

1
2
3
2
3
1
12
-

%

-
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Tabela 15 - LUISBURGO/MG: Matrícula Inicial, Movimentação, Matricula Final, por Série
e por zona, no Ensino Fundamental, na Rede Estadual – 2004.

Séries/ Zona

Matri
c.
Inicia
l

Tran
s
Rec.

U
R
U
1ª
R
U
2ª
R
U
3ª
R
U
4ª
R
TOTAL 1ª a 4ª
5ª
U
133
5
R
6ª
U
183
2
R
7ª
U
131
4
R
8ª
U
86
6
R
TOTAL 5ª a 8ª 533
17
FONTE: Censo Escolar
F.I

%

Tran
s.
Exp.

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matrí
c.
Final

Apro
v.

125
152
117
60
454

87
127
97
54
365

%

-

Repr
ov

%

38
25
20
6
89

-

Aban
dono

3
29
10
20
62

%

-

Tabela 16 - LUISBURGO/MG: Percentual de Alunos com Defasagem Idade/Série no
Ensino Fundamental da Rede Municipal. 2000 a 2003.
TAXA DE DEFASAGEM IDADE/SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Ano

1ª S

2ª S

3ª S

4ª S

2000

-5,84

-1,61

20,00

-10,09

2001

-10,62

16,08

3,10

2002

-4,42

-20,18

2003

7,14

12,20

TOTAL

TOTAL TOTAL

5ª S

6ª S

7ª S

8ª S

2,46

-

-

-

-

-

2,46

21,43

29,99

-

-

-

-

-

29,99

10,69

-8,77

-22,68

-

-

-

-

-

-22,68

-20,00

22,06

21,4

-

-

-

-

-

21,4

1ª a 4ª

FONTE: Atlas da Educação de Minas Gerais

41

5ª a 8ª GERAL

Prefeitura Municipal de Luisburgo
Rua Abílio de Souza Portes, n. º 105 - Telefax: (033) 378-7080
Fone: (033) 378-7082 – Luisburgo – CEP: 36.923-000 – Minas Gerais
Tabela 17 - LUISBURGO/MG: Percentual de Alunos com Defasagem Idade/Série no
Ensino Fundamental da Rede Estadual - 2000 a 2003.
TAXA DE DEFASAGEM IDADE/SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Ano

1ª S

2ª S

3ª S

4ª S

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

2002

-

-

2003

-

-

TOTAL

TOTAL TOTAL

5ª S

6ª S

7ª S

8ª S

-

7,00

30,47

24,27

-4,76

56,98

56,98

-

-

18,18

14,29

28,42

27,28

88,17

88,17

-

-

-

24,37

10,58

6,32

18,52

59,79

59,79

-

-

-

-16,83

17,97

14,58

0,00

15,72

15,72

1ª a 4ª

5ª a 8ª GERAL

FONTE: Atlas da Educação de Minas Gerais

Tabela 18 - LUISBURGO/MG: Número de Concluintes no Ensino Fundamental das Redes
Públicas, no ano de 2004.
CONCLUINTES
TOTAL

MUNICIPAL
Urbana RURAL TOTAL
-

-

-

URBANA

ESTADUAL
RURAL

TOTAL

107

-

107

TOTAL
GERAL
107

FONTE: Censo Escolar

Análise e Conclusão:
De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e
gratuito. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a ele
não tiveram acesso na idade própria. É básico na formação do cidadão, pois de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 32, o pleno domínio
da leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da
capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político. É prioridade oferecêlo a toda população brasileira.
O art. 208, § 1º, da Constituição Federal afirma: “O acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo”, e seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua
oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente.
As tabelas acima revelam que em Luisburgo, a permanência escolar melhorou
nesta faixa etária, bem como o nível de desempenho do município. Mas, que é preciso
Programas paralelos de assistência às famílias para proporcionar a melhoria do acesso à
escola e a permanência nela.
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O índice de aprovação e reprovação é oscilante, como mostra as tabelas, às vezes
demonstrando índices otimizados, outras não. Vários fatores justificam essa oscilação, tais
como: a migração, graças à atividade, eminentemente agrícola, das famílias, fazendo
como que os alunos não procurem a escola no novo domicílio; a mudanças do sistema de
avaliação, imposto pela adoção de ciclos de alfabetização na rede estadual;
desinformação das famílias, etc. Mesmo a escola tentando aprimorar seu atendimento, o
índice dos afastados por abandono é muito grande.
Observamos pelas tabelas que no período de 1998 à 2003 a matrícula nas
primeiras séries do Ensino Fundamental diminuiu, o que vinha acarretando um déficit na
arrecadação municipal, por isso se fez necessária a municipalização de 1ª à 4ª série do
Ensino Fundamental. Até mesmo como forma de cumprir o estabelecido pela LDB quanto
à cooperação entre Estado e Município na oferta desta modalidade de ensino. A matrícula
municipal, portanto, aumentou.
A implantação do Transporte Escolar a partir de 1998 propiciou um aumento
significativo da matrícula nas séries finais do Ensino Fundamental (5ª à 8ª série), pois,
graças a ele, os alunos residentes na zona rural do município tiveram igualdade de
acesso, para tal modalidade de ensino, aos alunos residentes na zona urbana e, também,
contribuiu para redução das taxas de distorção série-idade.
É surpreendente e inaceitável que ainda haja crianças fora da escola. A exclusão
da escola de crianças na idade própria seja por incúria do Poder Público, seja por omissão
da família e da sociedade, é a forma mais perversa e irremediável de exclusão social, pois
nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da
marginalidade e alienando milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de futuro.
O ensino fundamental, nos últimos anos instituiu programas de correção de fluxo
que incluiu os alunos nas séries correspondentes às suas idades. Segundo pesquisas do
SAEB, quanto mais tempo a criança permanecer na mesma série, menos ela aprende. È
importante frisar que, nas escolas que tem classe de aceleração, melhorou o
funcionamento do ensino fundamental, com a diminuição dos índices de evasão escolar.
É preciso que Município e Estado continuem atentos ao problema de exclusão
escolar, priorizando o auxílio técnico e financeiro para as regiões que apresentam maiores
deficiências, pois uma parcela dessa população já excluída pode ser reincorporada à
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escola regular e outra precisa ser atingida pelos programas de educação de jovens e
adultos, objetivando a universalização do ensino. Por isso, Município, Estado e a
sociedade precisam dar atenção especial a tais problemas, buscando direcionar parte de
seus esforços e investimentos para superá-los. São elencados, na seqüência, alguns
desses problemas:
 A carência de recursos pedagógicos, a deficiência de acervo bibliográfico,
bem como a existência de um currículo conteudista e desvinculado da prática social, gera
significativos índices de retenção dos alunos nas séries e evasão escolar;
 A falta de profissionais qualificados em alguns setores das Unidades
Escolares entrava os encaminhamentos para a concretização do Projeto PolíticoPedagógico;
 Processo de escolha do livro didático por região, não atendendo e não
respeitando as escolhas feitas pelos profissionais das áreas;
 Precário atendimento e acompanhamento dos alunos com problemas
diagnosticados, precisando de uma ação conjunta entre todos os órgãos envolvidos nesta
parceria, (Conselho Tutelar, Serviço de Saúde, Serviço Social; Juizado de Menores, entre
outros).
 Aumento nas matrículas no ensino fundamental, decorrente basicamente da
distorção idade-série, a qual, por sua vez, é conseqüência dos elevados índices de
reprovação – (muitos são os alunos que levam mais de oito anos para completar as séries
do ensino fundamental). A situação de distorção idade-série que mantém as crianças por
períodos excessivamente longos no ensino fundamental, provoca custos adicionais ao
sistema

de

ensino,

e

estigmatiza

os

alunos

multirrepetentes,

atribuindo-lhes,

equivocadamente, incompetência individual;
 Falta de trabalho em rede que permita ao aluno/cidadão o acesso aos
serviços de saúde, a garantia dos direitos, a assistência social, a segurança que
acarretam para o sistema de ensino responsabilidades que desvirtuam sua finalidade;
 Falta de concurso público com abertura de vagas suficiente para dirimir o
trabalho temporário;
 Pouca valorização dos profissionais de educação, expresso em baixos
salários;
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 Falta de professores habilitados desqualificando o processo de ensino
aprendizagem e inviabilizando a implementação dos projetos políticos pedagógicos;
 Espaço físico inadequado para prática desportiva e atividades recreativas,
em muitas unidades escolares.
 Alta rotatividade de professores contratados em caráter temporário;
 Ausência da família no processo educativo;
 Ausência de espaço físico adequado para sala de vídeo, eventos culturais e
biblioteca;
 Falta de salas ambiente;
 Falta de investimento em materiais didáticos e tecnológicos;
 Defasagem dos Cursos Superiores na formação dos Profissionais e
currículos inadequados;
 As escolas não estão adequadas na parte física e profissional para receber
alunos portadores de necessidades especiais.
 Os índices estatísticos estão bons no que se refere ao Ensino Fundamental,
mas, não é o suficiente, é preciso mais para que alcancemos universalização aquilatada
pela qualidade do ensino.
2.1.4 ENSINO MÉDIO
Tabela 19 - LUISBURGO/MG: Matrícula por Dependência Administrativa 2002- 2005.
ANO

DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
ESTADUAL

2002

MUNICIPAL
PARTICULAR

ZONA

ENSINO MÉDIO

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

231
231
231
202
202
-

TOTAL
ESTADUAL
2003

MUNICIPAL
PARTICULAR

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
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ANO

DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
TOTAL

ZONA

202
164
164
164
176
176
176

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

ESTADUAL
MUNICIPAL

2004

ENSINO MÉDIO

PARTICULAR
TOTAL

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

ESTADUAL
MUNICIPAL

2005

PARTICULAR

TOTAL
FONTE: Censo Escolar

Tabela 20 – LUISBURGO/MG: Total de Matrícula por série e Dependência Administrativa
Ensino Médio 2005.
2005
dependência administrativa
série

municipal

estadual

particular

TOTAL

Na faixa
etária

97

-

97

54

43

41

-

41

21

20

38

-

38

27

11

176

-

176

102

74

-

1ª

-

2ª

-

3ª

-

TOTAL

% na faixa
etária

Acima da % acima
faixa
da faixa

FONTE: Censo Escolar

Tabela 21 - LUISBURGO/MG: Número de Turmas e Alunos do Ensino Médio, da Rede
Estadual nos Últimos Seis Anos.
Ano
Turma/Aluno
Número

2000

2001

2002

2003

2004

2005

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

06

207

07

209

08

231

07

202

06

164

06

176

FONTE:
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Tabela 22 - LUISBURGO/MG: Matrícula Inicial, Movimentação, Matricula Final, por Série
e por zona, no Ensino Médio, na Rede Publica Estadual – 2004.

Séries/
Zona

Matri
cula
Inicial

Trans
.
Rec.

%

Trans
. Exp.

Matrí
c
Final

%

Aprov
.

%

Repro
v.

%

Aban
dono

%

1 U
ª R
2 U
ª R
3 U
ª R
TOTAL
FONTE:

Tabela 23 - LUISBURGO/MG: Percentual de Alunos com Defasagem Idade/Série no
Ensino Médio da Rede Estadual - 2000 a 2003.
Ano
2000

1ª S

2ª S

3ª S

TOTAL

43,75

42,86

63,16

149,77

2001

43,02

-26,00

-28,99

11,97

2002

16,95

-2,22

-2,70

12,03

2003

39,33

16,98

25,71

85,02

FONTE: Atlas da Educação de Minas Gerais

Tabela 24 - LUISBURGO/MG: Número de Concluintes no Ensino Médio no ano de 2004.
CONCLUINTES
TOTAL

Urbana
-

Municipal
Rural
-

Urbana
27

Total
-

Estadual
Rural
-

Total
-

TOTAL
GERAL
27

FONTE: Banco de Dados da E. E. Joaquim Knupp

Análise e Conclusão:
A criação do Ensino Médio em Luisburgo vem mudando a configuração da
Educação Básica Municipal. A oferta do transporte escolar municipal, inclusive para essa
modalidade de ensino, é que propiciou muito êxito. Talvez o que ainda falte é a ampliação
de salas para maior atendimento do Ensino Médio no período diurno devido ao elevado
número de alunos residentes na zona rural – pontos mais elevados - e que o transporte
ainda não atende.
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Porém, apesar da melhoria na taxa de escolarização líquida, a distorção idadesérie no Ensino Médio ainda é elevada. Considerando este percentual, os alunos da
educação de jovens e adultos, além dos alunos que estão retornando ao Ensino Médio em
função das exigências do mercado de trabalho, é natural que grande parte dos alunos
matriculados no Ensino Médio estejam fora da faixa etária.
Verificamos que a matrícula da 1ª série do Ensino Médio é superior ao número
de concluintes da 8ª série, o que significa que a rede estadual de Ensino absorve no
Ensino Médio alunos evadidos, com defasagem série-idade e reprovados que retornam ao
sistema.
As taxas de transição entre séries (promoção, repetência e evasão) e as taxas
de alunos provenientes de fora do sistema foram mantidas constantes, acreditamos que
continuará havendo uma melhora das taxas de transição entre séries e essas taxas
melhorarão a uma razão constante. E por fim, em algumas séries, supõem-se maiores
incrementos das taxas de promoção.
Em algumas séries tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino Médio, as taxas
de repetência e evasão encontram-se em patamares bastante elevados, contribuindo para
a retenção dos alunos e impedindo que os mesmos concluam a Educação Básica na faixa
etária correta.
A experiência escolar demonstra que é bastante comum o aluno abandonar a escola
durante um ano letivo e se matricularem novamente no ano seguinte (e até de forma
sucessiva); isto forma um grande contingente que apesar de não fazer parte do montante
de alunos retidos, gera “massa” que anualmente retorna à escola (na mesma série)
aumentando as turmas de 1ª série do Ensino Médio, onde o fato é mais significativo.
Vários fatores contribuem na formação dos indicadores de repetência e evasão no
Ensino Médio; dentre aqueles que dependem de atuação exclusiva da unidade escolar,
destacamos: pouca atração do Ensino Médio, falta de contextualização, falta de
alternativas que atendam às peculiaridades e às necessidades dos alunos, bem como à
falta de profissionais habilitados, etc.
A demanda pelo ensino médio – terceira etapa da educação básica – vai compor-se,
das necessidades, de segmentos já inseridos no mercado de trabalho, que aspirem
melhoria social e salarial e precisem dominar habilidades que permitem assimilar e utilizar,
produtivamente, recursos tecnológicos novos e em acelerada transformação.
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Se, no passado mais longínquo, o ponto de ruptura do sistema educacional brasileiro
situou-se no acesso à escola, posteriormente na passagem do antigo primário ao ginásio,
em seguida pela diferenciação da qualidade do ensino oferecido, hoje ele se dá no limiar e
dentro do ensino médio.
O ensino médio proposto neste plano deverá enfrentar o desafio de oferecer
educação que propicie aprendizagem de competências de caráter geral, forme pessoas
mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas, que respeitem as
diferenças e superem a segmentação social.
Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino médio
deverá permitir aquisição de competências relacionadas ao pleno exercício da cidadania e
da inserção produtiva: auto-aprendizagem; percepção da dinâmica social e capacidade
para nela intervir; compreensão dos processos produtivos; capacidade de observar,
interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação,
abstração; habilidades para incorporar valores éticos de solidariedade, cooperação e
respeito às individualidades.
Ao longo da vigência deste plano, conforme disposto no art. 208, II, da Constituição
Federal que prevê como dever do Estado a garantia da progressiva universalização do
ensino médio gratuito, a oferta da educação média de qualidade não pode prescindir de
definições pedagógicas e administrativas fundamentais a uma formação geral sólida e
medidas econômicas que assegurem recursos financeiros para seu financiamento.
Há que se considerar, também, que o ensino médio atende a uma faixa etária que
demanda uma organização escolar adequada à sua maneira de usar o espaço, o tempo e
os recursos didáticos disponíveis. Esses elementos devem pautar a organização do
ensino a partir das novas diretrizes curriculares para o ensino médio.
A disposição constitucional (art. 208, III) de integração dos portadores de deficiência
na rede regular de ensino será, no ensino médio, implementada através de qualificação
dos professores e da adaptação das escolas quanto às condições físicas, mobiliário,
equipamentos e materiais pedagógicos. Assim, as diretrizes do Plano Municipal de
Educação devem assegurar a criação de incentivos e a retirada de todo obstáculo para
que os jovens permaneçam no sistema escolar e, aos 17 ou 18 anos de idade, estejam
concluindo a educação básica com uma sólida formação geral.
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É preciso um comprometimento maior da comunidade e profissionais envolvidos
para que efetivas mudanças sejam feitas na educação de ensino médio. As metas e
objetivos mencionados no Plano Nacional de Educação representam tudo que a
sociedade necessita em termos de educação, entretanto é preciso o compromisso
redobrado para que cheguemos à sua plena realização.
A sociedade como um todo (escola, família e órgãos governamentais) devem unir-se
para a formação de cidadãos competentes e críticos, comprometidos com a melhoria da
qualidade de vida. Existem projetos e planos muito bons, mas é preciso efetivamente
realizá-los.
2.1.5 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tabela 25 - LUISBURGO/MG: Matrículas da Educação de Jovens e Adultos em Cursos
Presenciais – Etapas da Educação Básica – Por Rede em 2005.
DEPENDÊNCIA
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA
TOTAL

%

FUNDAMENTAL

%

MÉDIO

%

TOTAL

-

51

-

45

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

45

-

96

FONTE: Censo Escolar

Tabela 26 - LUISBURGO/MG: Número de Alunos e Professores atuando na Educação de
Jovens e Adultos em Cursos Presenciais – Etapas da Educação Básica – Rede Estadual
em 2005.

CATEGORIAS

ALFABETIZAÇÃO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA

TOTAL

ALUNOS

-

96

-

-

-

96

PROFESSORES

-

11

-

-

-

11

RELAÇÂO ALUNO
/ PROFESSOR

-

8,7

-

-

-

8,7

FONTE: Censo Escolar
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Análise e Conclusão:
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do
analfabetismo (art. 214, I).
Os déficits do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos,
num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar
o ensino fundamental obrigatório, se fazendo assim necessária a implantação da
educação de jovens e adultos que nesse Município se efetivou no ano de 2005.
Tanto nos centros urbanos, quanto no espaço rural, há um grande contingente de
jovens e adultos que não concluíram a escolaridade básica. Uma parcela destes é
proveniente de regiões onde não havia escolas ou transporte escolar na idade em que
deveriam freqüentar o Ensino Fundamental, outros são frutos do fracasso escolar. Ocorre
também a migração de outras regiões, cujos habitantes, geralmente pertencentes ao
segmento da população menos escolarizada, buscam novas oportunidades de trabalho.
Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais avançadas,
encontrando-se num processo de regressão, uma parte da população continua não tendo
acesso à escola e outra parcela se evade durante o processo, em decorrência dos
diversos fatores de exclusão social. É necessário, agir tanto sobre a demanda existente
quanto sobre as futuras gerações. É fundamental garantir o acesso e a permanência a
todas as crianças e adolescentes na idade escolar obrigatória, até a conclusão da
Educação Básica.
O mundo do trabalho exige novas competências, especialmente o domínio de
línguas estrangeiras e das novas tecnologias. Não é mais viável pensar na escola como
um momento único na vida do trabalhador.
Isto requer dos Órgãos Públicos e de toda a sociedade uma mobilização no sentido
de assegurar freqüentes oportunidades educacionais no decorrer de sua vida profissional.
Na medida em que for vencida a demanda por Educação Básica, é urgente
oportunizar o acesso à educação permanente como forma de reduzir os fatores de
exclusão social, garantindo qualidade de vida a todos os cidadãos e assegurando as
condições necessárias para que o Município possa ampliar seu processo de
desenvolvimento social e econômico.
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Para a realização destes encaminhamentos, faz-se necessário um pacto social
onde todos os segmentos responsáveis pela condução dos destinos de Luisburgo sejam
parceiros, assegurando nos próximos anos, diversificadas oportunidades educacionais
aos jovens e adultos que necessitam deste atendimento.
As profundas transformações que vêm ocorrendo em escala mundial, em virtude
do acelerado avanço científico e tecnológico e do fenômeno da globalização, têm
implicações diretas nos valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas
relações sociais, na participação política, assim como na reorganização do mundo do
trabalho.
A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competências para
enfrentar essas transformações alterou a concepção tradicional de educação de jovens e
adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou a uma finalidade circunscrita.
Desenvolve-se o conceito de educação ao longo de toda a vida, que há de se iniciar com
a alfabetização, mas não basta ensinar a ler e a escrever.
Para que a população exerça o direito pleno da cidadania, numa proposta que
respeite os tempos de aprender, melhore sua qualidade de vida e de fruição do tempo
livre, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e
adultos deve compreender no mínimo, uma formação que propicie o equivalente a oito
anos de escolaridade.
De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino “educação de
jovens e adultos”, no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado a
todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Trata-se de um direito público
subjetivo (CF, art. 208, § 1º). Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar os
recursos para atender a essa educação. ( PNE 2001:65)
A política educacional desenvolvida historicamente no país tem contribuído para o
processo de dominação e exclusão social.
Hoje, educar numa perspectiva inclusiva em todos os níveis de ensino, requer
preparar para a transformação da realidade construindo novas relações no cotidiano.
Neste contexto, o conhecimento deve permitir a construção da solidariedade na
diversidade, onde o sujeito faz parte de um contexto social, capaz de se indignar frente
aos problemas, as injustiças e as dificuldades existentes, buscando a superação.
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2.1.7 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Tabela 27 - LUISBURGO/MG: Atendimento de Alunos Portadores de Necessidades
Especiais - 2005

ATENDIMENTO

DM

DF

DV

DA

DMU

TOTAL

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM
ESCOLAS E TURMAS REGULARES

-

06

-

-

-

06

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM
TURMAS ESPECIAIS DE ESCOLAS
REGULARES
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM
ESCOLAS ESPECIAIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
FONTE: Censo

-

06

-

-

-

06

LEGENDA: DM =Deficiência Mental; DF = Deficiência Física; DV = Deficiência Visual; DA = Deficiência
Auditiva; DMU = Deficiência Múltipla.

Análise e Conclusão:
A Constituição Federal e Estadual estabelecem o direito de as pessoas com
necessidades educacionais especiais receberem educação preferencialmente na rede
regular de ensino.
“A legislação, no entanto é sábia em determinar para essa modalidade de
atendimento Educacional, ressalvando os casos em que os educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais que requeiram atenção individualizada nas
atividades da vida autônoma e social; recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem
como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover,
podem ser atendidos, em caráter

extraordinário em escolas especiais, públicas ou

privadas, atendimento este, sempre que necessário complementando de maneira
articulada com as áreas da Saúde, Trabalho e Assistência Social” (BRASIL, 2001).
No princípio da inclusão e na garantia de “escola para todos”, direcionadas para o
alcance dos seguintes objetivos prioritários:
 Capacitar recursos humanos da rede regular de ensino;
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 Desenvolver estudo, pesquisa e tecnologia em educação especial;
 Garantir o atendimento à pessoa com necessidades educacionais especiais,
mediante as ações de prevenção, reabilitação, educação e trabalho, numa perspectiva de
educação inclusiva;
 Desenvolver ações que possibilitem a modernização e informatização de
escola regular que atenda alunos com necessidades educacionais especiais.
Neste contexto, a educação especial assume a cada ano uma importância
fundamental na perspectiva de atender as crescentes exigências de uma sociedade em
processo de transformação e democratização que só será alcançada quando todas as
pessoas, indiscriminadamente tiverem acesso à informação, ao conhecimento e aos
meios necessários para formação de sua plena cidadania.
Por suas características técnico-pedagógicas, o trabalho com estes educandos,
demanda que os profissionais tenham, além de conhecimentos educacionais gerais,
conhecimentos específicos sobre as diferentes deficiências, bem como de alguns recursos
pedagógicos e tecnológicos que contribuam no sentido de uma melhor relação entre quem
ensina e quem aprende.
O número de alunos portadores de necessidades educacionais especiais é bem
maior ao demonstrado na matrícula em escolas regulares. É notória a reduzida parceria
com as áreas da saúde, assistência, trabalho e transporte, bem como o pouco
envolvimento dos municípios em relação à educação especial. Outrossim, a existência de
barreiras arquitetônicas nas escolas da rede regular (estadual e municipal) ainda é um
entrave enfrentado pelas pessoas para efetivamente usufruírem do direito da inclusão.
Destacam-se ainda alguns aspectos relevantes que interferem na consolidação
dos direitos adquiridos constitucionalmente:
 Alta rotatividade de profissionais, ocasionado um elevado investimento
técnico e financeiro do Estado em planos de capacitação.
 Pouco investimento na capacitação dos professores das classes regulares
em relação a educação especial.
 Falta de recursos humanos qualificados no município para encaminhamento
dos educandos com suspeita de deficiência auditiva ou visual, após a aplicação dos testes
de acuidade, muitas vezes o teste não é aplicado.
 Dificuldade na coleta de dados estatísticos sobre a educação especial.
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 Inexistência de um serviço para atender os educandos que apresentam altas
habilidades.
 Dificuldades dos professores em avaliar o educando com necessidades
educacionais especiais.
 Inexistência de uma política de atendimento para os educandos acima de 14
anos que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, gerando
uma demanda significativa para as escolas especiais.
 Insuficientes recursos financeiros alocados pela União para implantação e
implementação de serviços de educação especial.
 Falta de sensibilização dos demais alunos e da comunidade para a inclusão
dessas pessoas.
Considera-se importante, lançar um grande desafio para o próximo decênio.
Novos rumos estão propostos para a educação especial: caminhar decisivamente em
direção a consolidação da escola inclusiva, na qual a integração das pessoas com
necessidades educacionais especiais seja uma prática, cujas bases incontestáveis do
direito e do reconhecimento às diferenças jamais permitam o retrocesso. Com toda a
certeza, a história não deixará dúvidas sobre a importância de cada passo nessa longa
trajetória.
A Educação Especial deve ser entendida como um processo voltado à
prevenção, ao ensino, à reabilitação e a profissionalização de pessoas com necessidades
educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação, por meio de
propostas que assegurem recursos e serviços educacionais específicos.
São consideradas pessoas com necessidades educacionais especiais aquelas
que necessitam de recursos didáticos e equipamentos especiais para sua aprendizagem
e/ou desenvolvimento, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla,
quer de características como altas habilidades.
A Educação Especial, como modalidade de educação escolar, organiza-se de
modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica
social da educação inclusiva.
O Plano Nacional de Educação estabelece objetivos e metas para a educação
das pessoas com necessidades educacionais especiais. Sinteticamente, essas metas
tratam:
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 do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios inclusive em parceria com as áreas de saúde e assistência social, visando a ampliação da
oferta de atendimento desde a educação infantil até a qualificação profissional dos alunos;
 das ações preventivas nas áreas visual e auditiva até a generalização do
atendimento aos alunos na educação infantil e no ensino fundamental;
 do atendimento extraordinário em classes e escolas especiais ao
atendimento preferencial na rede regular de ensino; e
 da educação continuada dos professores que estão em exercício à formação
em Instituições de Ensino Superior;
 Lei nº 7.853/89; Lei nº 8.069/90, § 1º do artigo 2º, artigo 5º; Lei nº 9.394/96,
artigo 4º, inciso III; artigo 58, § 1º, § 2º, § 3º, artigo 59, incisos I, II, III, IV, V, artigo 60,
parágrafo único; Decreto nº 3.298/99; Portaria MEC nº 1.679/99; Lei nº 10.098/00;
Declaração Mundial de Educação para Todos e Declaração de Salamanca
O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo ao
concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtiem, na
Tailândia em 1990, e ao mostrar consonância com os postulados produzidos em
Salamanca (Espanha, 1994) na Conferencia Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais: Acesso e Qualidade.
2.1.8 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Tabela 28 – LUISBURGO/MG: Número de Alunos Concluintes do Ensino Fundamental,
das diferentes Redes de Ensino em 2005, Possível demanda para o Ensino
Profissionalizante.
REDE

NÚMERO DE ALUNOS

ESTADUAL
134
MUNICIPAL

-

PARTICULAR

-

TOTAL

134

Fonte: Censo Escolar - INEP
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Análise e Conclusão:
As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a implantação de
uma nova Educação Profissional no País, articulada a diferentes iniciativas dos setores
econômico-sociais e culturais da sociedade.
A Educação Profissional está concebida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB 9394/1996, como uma modalidade de educação continuada, a qual
perpassa

toda

a

vida

produtiva

do

cidadão. Tem

como objetivo

garantir

a

profissionalização diversificada, flexível e de qualidade nos níveis básico, técnico e
tecnológico.
A configuração do mercado de trabalho e da População Economicamente Ativa
- PEA exige um conjunto de estratégias de curto, médio e longo prazo, cujo sucesso
depende

do

grau

de

consenso

entre

Governo,

trabalhadores

e

empresários,

principalmente nas ações para enfrentar o desemprego, para abrir novas oportunidades
de trabalho e para melhorar a qualidade de vida da sociedade.
O Município de Luisburgo não possui nenhum programa de formação profissional,
isso demonstra a necessidade de se criar oferta para atender a demanda de mercado,
considerando que os alunos concluintes do ensino fundamental e médio ficam sem
perspectivas do primeiro emprego e de melhoria da qualidade de vida.
2.1.9 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO
Tabela 29 – LUISBURGO/MG: Funções Docentes existentes na Rede Municipal de
Ensino em 2005.
REGIME DE TRABALHO
ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO

Efetivos

Contratados

TOTAL

-

05

05

02

01

03

Ensino Fundamental (1 a 4ª)

25

12

37

Ensino Fundamental ( 5ª a 8ª)

-

-

-

Ensino Médio

-

-

-

Educação de Jovens e Adultos

-

-

-

Ensino Profissionalizante

-

-

-

Educação Infantil (Creche)
Educação Infantil (Pré-escola)
a

TOTAL
FONTE: censo Escolar INEP
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Tabela 30 – LUISBURGO/MG: Funções Docentes existentes na Rede Estadual de Ensino
em 2005.
REGIME DE TRABALHO
NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Educação Infantil (Pré-escola)

Efetivos

Contratados

TOTAL

-

-

-

a

a

02

-

02

a

a

Ensino Fundamental (5 a 8 )

05

24

29

Ensino Médio

04

13

17

Educação Especial

-

-

-

Educação de Jovens e Adultos

-

10

10

Ensino Profissionalizante

-

-

-

11

47

58

Ensino Fundamental (1 a 4 )

TOTAL

FONTE:Censo Escolar e Quadro de Pessoal

Tabela 31 – LUISBURGO/MG: Docente da Rede Municipal de Ensino Ocupando outras
Funções – 2005.
REGIME DE TRABALHO
FUNÇÕES

Efetivos

Contratados

TOTAL

BIBLIOTECÁRIO

-

-

-

EVENTUAL

-

-

-

04

-

04

-

-

04

OUTROS
TOTAL

FONTE: Setor de Pessoal do Município de Luisburgo

Tabela 32 – LUISBURGO/MG: Docente da Rede Estadual de Ensino Ocupando outras
Funções - 2005
REGIME DE TRABALHO
FUNÇÕES

Efetivos

Contratados

TOTAL

BIBLIOTECÁRIO

2

-

2

EVENTUAL

-

-

-

OUTROS

-

-

-

2

-

2

TOTAL

FONTE: Censo Escolar e Quadro de Pessoal

Tabela 33 – LUISBURGO/MG: Pessoal Não Docente da Rede Municipal de Ensino - 2005
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REGIME DE TRABALHO
FUNÇÕES

Efetivos

Contratados

TOTAL

Diretor

-

01

01

Vice- Diretor

-

-

-

Supervisosor

-

-

-

Orientador

-

01

01

Técnico Administrativo

-

-

-

20

06

26

Serviços Gerais
TOTAL

28

FONTE: Censo escolar INEP

Tabela 34 – LUISBURGO/MG: Pessoal Não Docente da Rede Estadual de Ensino - 2005
REGIME DE TRABALHO
FUNÇÕES

Efetivos

Contratados

TOTAL

-

01

01

Vice- Diretor

01

-

01

Supervisosor

-

-

-

Orientador

-

02

02

Técnico Administrativo

01

03

04

Serviços Gerais

02

12

14

04

18

22

Diretor

TOTAL
FONTE: Censo Escolar e Quadro de Pessoal

Tabela 35 – LUISBURGO/MG: Formação do Pessoal Atuando na Rede Municipal de
Ensino - 2005

Leigo

Nível
Médio
Mag.

-

09

Graduação
Grad.

Curs.

12
19
FONTE:

Pós - Graduação
Aperf.

Curs.

Espec.

Curs.

Mestre

-

-

-

-

-

TOTAL
Curs. Doutor Curs.
-

-

-

Tabela 36 – LUISBURGO/MG: Formação do Pessoal Atuando na Rede Estadual de
Ensino - 2005
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Leigo

Nível
Médio
Mag.
06

Graduação
Grad.

Curs.

Pós - Graduação
Aperf.

Curs.

Espec.

Curs.

29
08
15
FONTE: Censo Escolar e Quadro de Pessoal

TOTAL

Mestre

Curs.

-

-

Doutor
-

Curs.
-
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Tabela 37 – LUISBURGO/MG: Cargos e Salários do Quadro de magistério da Rede
Municipal de Ensino 2005
CARGO

P1

PISO INICIAL (R$)

300,00

FONTE: Serviço Municipal de Pessoal

Tabela 38 – LUISBURGO/MG: Cargos e Salários do Quadro de magistério da Rede
Estadual de Ensino - 2005
CARGO

PISO INICIAL (R$)

P1A

212,00

P3A

283,00

P4A

352,00

P5A

383,00

P6A

424,00

FONTE: Entrevista

Análises e Conclusão:
Um dos objetivos centrais do Plano Municipal de Educação é a melhoria dos
indicadores de desenvolvimento educacional, através do oferecimento de uma educação
de qualidade, que assegure o acesso para todos na devida faixa etária, propiciando sua
permanência na escola e conduzindo o cidadão ao aperfeiçoamento contínuo. No
entanto, dados estatísticos demonstram que, também a situação sócio-econômica do
professor influencia na aprendizagem. Então, faz-se necessária implementação de
políticas de valorização do magistério, que contemple a formação profissional inicial, boas
condições de trabalho, cuidados de prevenção a saúde no exercício da função, salário
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digno, plano de carreira, formação continuada, entre outras, para que este plano tenha
bons resultados.
Nas últimas duas décadas foram pouco significativos os avanços na
formulação de políticas públicas de recursos humanos, principalmente no que se refere a
formação e a valorização dos profissionais da educação, observada a indiferença à
insistente busca por melhores condições de trabalho, de profissionalização e de
reconhecimento da categoria.
É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo peculiar aos recém
formados, estimulando a todos à dedicação e a confiança, própria de quem aposta em
bons resultados pedagógicos. Para tanto, há que se formular políticas para que os
educadores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de
continuidade de seu processo de formação.
Em busca da coerência entre o diagnóstico e o Plano proposto, cabe
referendar que este estabelece diretrizes e metas para a melhoria das escolas do
sistema, no tocante ao espaço físico, infra-estrutura, instrumentos e materiais
pedagógicos e de apoio aos meios tecnológicos.

Assim como, a participação dos

profissionais de educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, nos
conselhos escolares e na formulação dos planos de carreira e de remuneração do
magistério e do pessoal administrativo e de apoio.
Em razão da autonomia constitucional, as entidades estaduais e municipais, têm
competência para organizar e manter seus servidores, criando e extinguindo cargos,
funções e empregos, instituindo carreiras e classes, estabelecendo a remuneração,
delimitando deveres e direitos e fixando regras disciplinares.
As disposições legais devem obedecer a Constituição da República de 1988, e
posteriores emendas, como normas gerais de observância, da eficiência, impessoalidade,
moralidade, eqüidade e publicidade na formulação de políticas públicas de recursos
humanos.
Para garantir e oferecer uma educação de qualidade, bem como desenvolver um
processo pedagógico consistente e exeqüível, é indispensável adotar uma política de
gestão voltada à formação inicial e continuada e de valorização dos profissionais da
educação.
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A formação inicial dos profissionais da educação deve ser responsabilidade
principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da LDB, onde as
funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem garantir
o patamar de qualidade social, política e pedagógica que se considera necessário. As
instituições de formação em nível médio na modalidade Normal, que oferecem a formação
admitida para atuação na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental formam os profissionais.
A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria
permanente da qualidade da educação e visará à abertura de novos horizontes na
atuação profissional. Essa formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática
educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, ético e político.
A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida
pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a
coordenação, o financiamento, a manutenção dos programas existentes, tais como o
“Veredas”, para a implementação de novos, tais como programas de pós-graduação, na
busca de ações permanentes de parceria com universidades e instituições de ensino
superior.
Para assegurar a viabilidade técnica dessa política de gestão de valorização dos
profissionais da educação, as ações deverão estar contempladas no Plano de Carreira e
Remuneração, no Estatuto do Magistério e em Programas de Formação Inicial e
Continuada.
É imprescindível implantar procedimentos de avaliação institucional, que
contemple a execução do programa de avaliação de desempenho do profissional do
magistério, de forma sistemática e contínua, como condição de melhoria da qualidade de
ensino e como retroalimentação do desenvolvimento profissional.
Faz-se urgente uma nova fase na organização administrativa em relação ao
magistério público, com perspectivas à elaboração e aprovação do Plano de Carreira e
Remuneração, à valorização destes profissionais, a formação inicial e continuada, a busca
constante de melhoria de sua qualidade de vida, a fim de que o profissional da educação
tenha claro seus deveres, sinta-se contemplado em seus direitos e seguro em relação ao
futuro.
2.1. 10 GESTÂO E FINANCIAMENTO
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Tabela 39 – LUISBURGO/MG: Dados Financeiros do Município – 2004.
Receita Municipal (correntes)

R$ 3.026.855,02

Educação (25% ou mais)

25% R$810.191,22

Aplicado: 30,84%

Ensino Fundamental

15%R$: 436.113,91

Aplicado: 17,10% R$: 497.386,42

FUNDEF per capta Estado

1ª a 4ª:

R$ 768,36

5ª a 8ª:

R$ 933.500,33

R$ 849,24

R$: 300,00
Salário do Professor - Inicial
R$: 335,20
Salário do Professor - Médio
R$: 400,00
Salário do Diretor
R$: 550,00
Salário do Especialista
FONTE:

Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 40 – LUISBURGO/MG: Evolução das Despesas entre 1998 a 2003

Ano de
referência
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Receita de
Participação
Receita de
Receita total - Receita total transferência
do critério
transferência de
preços
preços
de ICMS educação na
ICMS - preços
correntes
constantes
preços
quota-parte
correntes
constantes
do ICMS
1.426.951,62 3.187.144,66
254.142,15
567.635,08
1.942.763,88 3.897.991,01
320.616,36
643.289,54
2.058.505,52 3.630.272,62
460.132,72
811.465,99
1,44
2.428.254,31 3.880.298,84
554.128,51
885.485,60
13,41
2.807.585,52 3.952.683,83
570.865,21
803.697,58
13,82
3.067.194,96 3.516.492,32
621.883,14
712.979,55
7,31

FONTE: Atlas da Educação de Minas Gerais

Tabela 41 – LUISBURGO/MG: Demonstrativo da Origem das Receitas do Município 2004.
VALOR (R$)

FONTE:
Orçamento total do município (realizado)

R$ 3.026.855,02

Recursos mínimos para a educação (25%)

R$ 810.191,22
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VALOR (R$)

FONTE:
Recursos do FUNDEF

R$ 386.188,89

Recursos do Programa Dinheiro Direito na Escola (FNDE/PDDE)

R$ 4.500,10

Recursos do Programa de Merenda Escolar

R$ 16.803,00

Recursos Salário Educação

R$ 26374,03

Outros

FONTE: Secretaria M. de Finanças

Tabela 42 – LUISBURGO/MG: Investimento Transporte Escolar, por Zona e Rede - 2004
Zona

Rede. Estadual

Rede Municipal

U
R
TOTAL
R$ 73.200,68
FONTE: Secretaria M. de Finanças

-

Custo médio
Mensal

Custo Anual

R$6.654,60

R$ 73.200,68

Análise e Conclusão:
A razão de ser de um Estado é propiciar o bem estar da coletividade. A
educação, entre outras, é função do Estado. O Estado, através de preceitos legais,
arrecada recursos financeiros que compõem sua receita. A receita é derivada da
arrecadação de impostos, transferências, multas e juros de mora, e receita da dívida ativa,
para poder financiar suas atividades. Assim, é a partir da otimização da aplicação destes
recursos financeiros que o Estado propicia aos cidadãos a satisfação de suas
necessidades.
Para que haja boa aplicação dos recursos financeiros, faz-se necessário a
elaboração de um plano com diretrizes, diagnósticos e metas bem definidas, levando em
conta a realização dos objetivos vislumbrados em tempo hábil, assim como a definição
dos recursos que possibilitarão a finalização com bons resultados.
Existem metas que não dependem de recursos financeiros, no entanto, as que
demandam despesas devem ser planejadas levando em conta os custos, assim como a
identificação dos recursos atualmente disponíveis, ou a definição de estratégias para sua
ampliação, seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de fortalecimento de
política fiscal combatendo a sonegação e renúncia fiscal, assim como também construindo
uma política tributária mais justa e redistributiva, e/ou com a criação de novas fontes. Os
percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do
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ensino devem representar o ponto de partida para a formulação e implementação de
metas educacionais. É preciso, entretanto, desfazer alguns enganos.
Antes da aprovação da Emenda Constitucional nº 14/96, existia grandes
diferenças no gasto médio por aluno, nos diferentes Estados brasileiros e nas diferentes
esperas administrativas. Assim, alunos da mesma nação, do mesmo Estado e do mesmo
nível de ensino eram tratados de forma absolutamente distinta.
Com o objetivo de corrigir esta situação foi concebido o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.
Os princípios da proposta do FUNDEF são constituídos pelo estabelecimento
de um valor mínimo por aluno a ser despendido anualmente; a redistribuição dos recursos
do fundo, segundo o número de matrículas e a subvinculação de 60% de seu valor para o
pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício.
Se o fundo, no âmbito de determinado Estado não atingir o valor mínimo, a
União complementará, com a cota do fundo derivada dos Estados que perdem recursos
em função da redistribuição.
O FUNDEF, em termos de Brasil, contribuiu para promover a eqüidade, e
constituiu-se em um instrumento de indução para várias outras transformações:
 com a criação de contas únicas e específicas, e dos conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEF, propiciou mais transparência à gestão.
 com a obrigatoriedade da apresentação de planos de carreira com exigência
de habilitação, deflagrou-se um processo de profissionalização da carreira;
 a fixação de um critério objetivo do número de matrículas e a natureza
contábil do fundo permitiram colocar os recursos onde estão os alunos e eliminar práticas
clientelistas;
Faz-se necessários alguns ajustes e aperfeiçoamentos nas políticas de
financiamento da educação, como está previsto na própria legislação. Destacam-se as
questões de como garantir o financiamento da educação infantil, ensino médio, apoio a
alunos carentes de ensino superior, educação de jovens e adultos e educação especial.
De toda sorte, qualquer política de financiamento há de partir do FUNDEF reavaliado,
inclusive a eventual criação, no futuro, de um fundo único para toda a educação básica.
A transparência da gestão de recursos financeiros e o exercício do controle social
permitirão garantir a efetiva aplicação dos recursos destinados à educação. A Lei nº
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9.394/96 facilita amplamente esta tarefa, ao estabelecer, no § 5º do art. 69, o repasse
automático dos recursos vinculados, ao órgão gestor e ao regulamentar quais as
despesas admitidas como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Conforme preceitua o Plano Nacional de Educação para Todos, “a melhoria dos
níveis de qualidade do ensino requer a profissionalização tanto das ações do Ministério da
Educação e dos demais níveis da administração educativa como a ação nos
estabelecimentos de ensino. Essa profissionalização implica a definição de competências
específicas e a dotação de novas capacidades humanas, políticas e técnicas, tanto nos
níveis centrais como nos descentralizados, tendo como objetivo o desenvolvimento de
uma gestão responsável. A profissionalização requer também a ampliação do leque de
diferentes profissões envolvidas na gestão educacional, com o objetivo de aumentar a
racionalidade e produtividade.”
Para lidarmos com financiamento e gestão na Educação, é necessário
reconhecê-la como valor em si, requisito para o exercício pleno da cidadania, para o
desenvolvimento humano e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A
Constituição Federal de 1988, sintonizada com os valores jurídicos preceituados nos
documentos que incorporam as conquistas de nossa época – tais como a Declaração
Universal de Direitos do Homem e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
–, determina que a Educação é um direito de todos e dever do Estado e da família (art.
205,CF), devendo ser assegurada “com absoluta prioridade” à criança e ao adolescente
(art. 227, caput, CF) pela família, pelo Estado e pela sociedade. Embora a educação
tenha outras dimensões relevantes, entre elas a econômica, o fundamento da obrigação
do Poder Público de financiá-la é fato constituído de direito.
Portanto, pouco adiantariam as previsões de dever do Estado, acompanhadas
de rigorosas sanções aos agentes públicos em caso de desrespeito a este direito, se não
fossem dados os instrumentos para garanti-lo. O avanço significativo dos indicadores
educacionais alcançado na década de 90 apoiou-se na vinculação de recursos, o que
permitiu manter níveis razoáveis de investimento na educação pública. Embora encontre
ainda alguma resistência em alguns nichos da tecnocracia econômica mais avessos ao
social, a vinculação de recursos impõe-se não só pela prioridade conferida à Educação,
mas também como condição de uma gestão mais eficaz. Somente a garantia de recursos
e seu fluxo regular permite o eficiente planejamento educacional.
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A gestão de recursos da educação por meio de fundos de natureza contábil e
contas específicas é outra diretriz importante. O fundo contábil permite que a vinculação
seja efetiva, sendo à base do planejamento, e não se reduza a um jogo de justificação
para efeito de prestação de contas. Além disso, permite um controle social mais eficaz e
evita a aplicação excessiva de recursos nas atividades–meio e as injunções de natureza
política.
O FUNDEF, a nível nacional, foi uma importante diretriz de financiamento: a
alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada sistema,
expressos pelo número de matrículas. Desta forma, há estímulo para a universalização do
ensino fundamental. O dinheiro é aplicado na atividade-fim: recebe mais quem tem rede,
quem tem alunos. Dá-se um enfoque positivo ao financiamento da Educação. Até então,
aqueles que não cumprissem determinadas disposições eram punidos. Agora, os que
cumprem são premiados.
A eqüidade, outra diretriz introduzida a partir do FUNDEF, deve ser reavaliada,
justamente para premiar quem faz educação com compromisso e responsabilidade. Para
tanto, é importante o conceito operacional de valor mínimo gasto por aluno/ano, definido
nacionalmente, mas com respeito a diversidade e diferenças regionais. A eqüidade referese não só aos sistemas, mas aos alunos em cada escola. Assim, de nada adianta receber
dos fundos educacionais um valor por aluno e praticar gastos que privilegiem algumas
escolas em detrimento de outras que apresentam baixos indicadores de desenvolvimento
educacional. A LDB preceitua que aos Municípios cabe exercer a função redistributiva
com relação a suas escolas.
Reestruturada a eqüidade, o desafio é obter a adequação da aprendizagem a um
padrão mínimo de qualidade, independente da rede a que esteja vinculada (art. 211,§ 1º,
CF

e art. 60,§ 4º, ADCT), definido em termos precisos na LDB (art.4º, IX) como “a

variedade

e

quantidade

mínimas,

por

aluno,

de

insumos

indispensáveis

ao

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem”. Aqui o conceito chave já não é mais
o de valor mínimo, mas o de custo-aluno-qualidade. Este deve ser a referência para a
política de financiamento da Educação. Para enfrentar esta necessidade, os sistemas de
ensino devem ajustar suas contribuições financeiras a este padrão desejado, e
particularmente à União cabe fortalecer sua função supletiva, através do aumento dos
recursos destinados aos programas que visem o combate às fragilidades educacionais.
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Faz-se necessário uma gestão eficiente, para que se promova o autêntico
federalismo em matéria educacional, a partir da co-responsabilidade prevista na Carta
Magna. A educação é um todo integrado, de sorte que o que ocorre num determinado
nível repercute nos demais, tanto no que se refere aos aspectos quantitativos como
qualitativos. Há competências concomitantes, como é o caso do ensino fundamental,
provido por Estados e Municípios. Ainda que consolidadas as redes de acordo com a
vontade política e capacidade de financiamento de cada ente, algumas ações devem
envolver Estados e Municípios, como é o caso do transporte escolar. Mesmo na hipótese
de competência bem definida, como a educação infantil, que é de responsabilidade dos
Município, não pode ser negligenciada a função supletiva dos Estados (art. 30,VI,CF) e da
União (art. 30. VI, CF e art. 211,§ 1º, CF). Portanto, uma diretriz importante é o
aprimoramento contínuo do regime de colaboração. Este deve dar-se, não só entre União,
Estados e Municípios, mas também, sempre que possível, entre entes da mesma esfera
federativa,

mediante

ações,

fóruns

e

planejamento

interestaduais,

regionais

e

intermunicipais.
A transparência na distribuição e gestão dos recursos financeiros, constitui-se
em diretriz da maior importância. Assim sendo, devem ser fortalecidas as instâncias de
controle interno e externo, órgãos de gestão nos sistemas de ensino, como os Conselhos
de Educação e os órgãos de controle social, como os Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF, cuja competência deve ser ampliada, de forma a alcançar
todos os recursos destinados à Educação.
Um planejamento educacional eficiente e eficaz requer a implantação ou
implementação de sistemas de informação, com o aprimoramento da base de dados
educacionais, do aperfeiçoamento dos processos de coleta e armazenamento de dados
censitários e estatísticos sobre a educação nacional, estadual e municipal. Desta maneira,
poder-se-á consolidar um sistema de avaliação institucional - indispensável para verificar
a eficácia das políticas públicas, apontando suas fragilidades e indicando novos rumos
para a valorização de recursos humanos, otimização de recursos financeiros, atendimento
a demanda e melhoria dos indicadores de desempenho educacional. A adoção de ambos
os sistemas requer a formação de recursos humanos qualificados e a informatização dos
serviços, inicialmente nas secretarias, buscando progressiva conecção em rede de
informações com as escolas e com o MEC.
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Há que se promover a efetiva desburocratização e descentralização da gestão nas
dimensões pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo as unidades
escolares contar com repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de sua
proposta pedagógica e para despesas de seu cotidiano.
Para finalizar é necessário que, no exercício de sua autonomia, cada sistema
de ensino implante gestão democrática, considerando a escola como uma totalidade e um
espaço de construção de relações, que na gestão de sistema haja formação de Conselhos
de Educação com competência técnica e representativa dos diversos atores educacionais;
nas unidades escolares, por meio da formação de conselhos que participe a comunidade
educacional e outros parceiros; na forma de provimento dos cargos de direção e
secretário(a) escolar que associem a garantia da competência, da legalidade e da
legitimidade ao compromisso com a proposta político pedagógica.

2.2 – objetivos e metas
2.2.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1. Construir novo prédio para funcionamento do Centro de Educação Infantil “Maria
Messias”, no prazo de 03 anos, contados a partir da vigência deste Plano, respeitando os
padrões de infra-estrutura e equipando-o de forma adequada para a Educação Infantil.
2. Estabelecer que, no prazo de 05 anos, todos os profissionais que trabalhem com a
parte pedagógica, na Educação Infantil, possuam graduação em curso superior
específico, e garantir que os profissionais que se dedicam aos cuidados das crianças
tenham, no mínimo, formação específica de nível médio.
3. Ampliar, progressivamente, a oferta da Educação Infantil, de forma a atender, em cada
ano 5 % da população de até três anos de idade e 10% da população de quatro e cinco
anos e, até o final da década, alcançar a meta de 50 % das crianças de zero a três anos e
100% das de quatro a cinco anos.
4.

Elaborar, no prazo de um ano, a contar da aprovação deste Plano, padrões mínimos

de infra-estrutura para o funcionamento adequado das instituições da Educação Infantil
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(creches e pré-escolas) públicas e privadas, que, respeitando as diversidades regionais,
assegurem o atendimento das características das distintas faixas etárias e das
necessidades do processo educativo quanto a:

 Espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço externo,
rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário;
 Instalações sanitárias adequadas para higiene pessoal das crianças;
 Instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;
 Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme diretrizes
curriculares e a metodologia da Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre,
movimentos e brinquedos;
 Mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos;
 Adequação às características das crianças com necessidades educacionais especiais.
5. Assegurar, que a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, todas as instituições
de Educação Infantil, inclusive as particulares que vierem a ser criadas, tenham formulado
seus Projetos Político-pedagógicos.
6. Estabelecer, até o ano de 2007, em conjunto com os órgãos responsáveis, o currículo
básico para cada etapa da Educação Infantil.
7. Adotar, progressivamente, num percentual de 10 % ao ano, a partir do ano de 2006, o
atendimento em tempo integral, às crianças de zero a cinco anos, de forma que, ao final
da década, 100% esteja atendida.
8. Estabelecer, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, parâmetros de qualidade
dos serviços de Educação Infantil, como referência para orientação, acompanhamento e
avaliação.
9. Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência do plano, o fornecimento de materiais
didático – pedagógicos adequados à Educação Infantil, atendendo às peculiaridades de
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cada faixa etária.
10. Estabelecer mecanismos de colaboração entre setores de Educação, Saúde e
Assistência Social, a partir de 2006, de forma a oferecer serviços médicos, laboratoriais,
odontológicos, psicológicos, nutricionais, oftalmológicos, etc.
11. Observar os objetivos e metas pertinentes à Educação Infantil, incluídos nos demais
aspectos da Educação (Especial, Valorização e Formação de Professores, Gestão e
Financiamento) abordados neste Plano.
2.2.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
1. Realizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, o mapeamento educacional
do Município, localizando, além de outras demandas, todas as crianças fora da escola, por
córrego ou bairro, visando localizar a demanda por nível e modalidade de escolaridade,
garantindo a universalização do ensino obrigatório.
2. Assegurar a universalização deste nível de ensino no Sistema Público e garantir a
todas as crianças o acesso e a permanência em uma escola de qualidade, em ação
conjunta com o Estado e com o Governo Federal, a partir do primeiro ano de vigência
deste Plano.
3. Regularizar, os fluxos escolares, reduzindo, em 10% ao ano, a partir da vigência deste
Plano, as taxas de repetência, evasão, abandono e distorção idade/série, através de
programas de aceleração da aprendizagem

e

recuperação,

garantindo

efetiva

aprendizagem aos alunos com menor desempenho escolar.
4. Assistência pedagógica e material didático, em parceria com o Estado, para
implementação do Ensino Fundamental de 09 anos, a partir da vigência deste plano.
5. Assegurar, durante a vigência deste Plano, atendimento prioritário aos alunos de seis a
quatorze anos, no período diurno.
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6. Buscar recursos junto ao Estado para construir uma quadra poliesportiva coberta e
muro para a E. E. Joaquim Knupp, a partir de 2006.
7. Construção de fossas sépticas em 08 escolas situadas na zona rural do Município e
esgoto sanitário para as que situam na zona urbana do município, através de parceria
entre Estado e Município, em dois anos a partir da vigência deste plano.
8. Estabelecer, no prazo de dois anos da vigência deste Plano, um Sistema de Micro
Planejamento da Infra-estrutura das Unidades Escolares, tendo como parâmetro o Padrão
Mínimo de Funcionamento para as escolas, compatíveis com a dimensão do
Estabelecimento e com a realidade local, incluindo:
 Espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e
temperatura ambiente;
 Instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas;
 Espaço coberto para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar;
 Construção, atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;
 Equipamentos; mobiliários e materiais pedagógicos;
 Telefone público na zona rural e serviço de reprodução de textos;
 Informática e equipamento multimídia para o ensino.
 Kit tecnológico;
 Sala ou auditório para eventos;
 Instrumentos de segurança nas escolas (muros, grades, alarmes, vigias, etc.).
9. Adaptar, de acordo com os padrões estabelecidos, os atuais prédios de Ensino
Fundamental da Rede Municipal, de forma que, ao final da década, todos estejam de
acordo com os padrões mínimos de infra-estrutura estabelecidos, especialmente no
atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.
10. Assegurar, que a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, todas as instituições
de Ensino Fundamental, tenham formulado, os seus Projetos Político - pedagógicos,
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inclusive as particulares, que vierem a ser criadas, durante esta década.
11. Estabelecer, em conjunto com os Órgãos competentes os conteúdos fundamentais
para cada uma das disciplinas do Ensino Fundamental.
12. Adotar, progressivamente, num percentual de 20% ao ano, a partir do ano de 2008, o
atendimento em tempo integral, dos alunos do Ensino Fundamental das escolas estadual
e municipal, através de ações conjuntas, tais como: aproveitamento de professores
excedentes do Estado, repasse de merenda e material didático, capacitação de recursos
humanos, de forma que ao final da década 100% da população esteja atendida.
13. Estabelecer, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, parâmetros de qualidade
dos serviços de Ensino Fundamental, como referência para orientação, acompanhamento
e avaliação.
14. Implementar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, mecanismos
pedagógicos de orientação, acompanhamento e avaliação do Sistema Público de Ensino
nas Escolas, assegurando aos profissionais da educação, autonomia e apoio no
desenvolvimento das ações do Projeto Político Pedagógico, com foco na aprendizagem
dos educandos, elevando progressivamente o nível de desempenho dos alunos em pelo
menos 10 % ao ano, até o final da década.
15. Ampliar, progressivamente, a partir de 03 (três) anos de vigência deste Plano, e no
período de 10 (dez) anos, começando pelas séries/ciclos iniciais, a jornada escolar em
tempo integral, com o currículo ressignificado que abranja um período de pelo menos 06
(seis) horas diárias, com previsão de professores e servidores em número suficiente e
infra-estrutura física em conformidade com o Sistema de Micro Planejamento.
16. Desenvolver e implementar, a partir do segundo ano de vigência deste Plano, um
projeto específico para as escolas rurais, levando em consideração as realidades e as
necessidades pedagógicas e de aprendizagem dos alunos.
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17. Continuar assegurando e buscar a ampliação, a partir do primeiro ano de vigência
deste Plano, o serviço de transporte escolar a todos os alunos que dele necessitarem,
negociando com o Estado a melhor parceria e reduzindo os custos para o município.
18. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e
exercício da cidadania, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano.
19. Implementar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, Programas de
Alfabetização Especial para todos os alunos não alfabetizados, que se encontram
matriculados no Ensino Fundamental, formando turmas especiais de alfabetização.
20. Implementar Projetos de Arte/Cultura e Esporte no Município para que atendam todos
os alunos, a partir do segundo ano de vigência deste Plano.
21. Prover recursos financeiros, estaduais e municipais, para aquisição de recursos
didático - pedagógicos e acervo bibliotecário para as escolas municipais e escola
estadual, até o final da execução deste plano.
22. Instalar um laboratório de informática com acesso à Internet, em parceria entre
Município e Estado, a partir de 03 anos da vigência deste plano.
23. Instalar o Centro de Referência do Professor (CRV), para apoio e orientação aos
educadores, a ser acessado gratuitamente pelos profissionais das redes municipal e
estadual, em parceria entre o Município e Estado, a partir de 2006.
24. Assegurar a capacitação em serviço dos profissionais da educação, subsidiando a
prática pedagógica, durante a vigência deste plano.
25. Assegurar material didático e de apoio ao professor nas disciplinas de Educação
Religiosa; Educação física e Artes, durante a vigência deste plano.
26. Racionalizar o atendimento à demanda escolar, promovendo a integração de escolas
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quando possível e necessário e analisando a realidade da nucleação escolar face aos
custos/benefícios.
27. 0bservar os objetivos e metas pertinentes ao Ensino Fundamental, incluídos nos
demais aspectos da Educação (Especial, EJA, Educação Profissionalizante, Valorização e
Formação de Professores, Gestão e Financiamento), abordados pelo Plano.
28. Assegurar que nas séries iniciais do Ensino Fundamental as aulas de Educação
Religiosa e Educação Física sejam ministradas por professores com habilitação
específica.
2.2.3 - ENSINO MÉDIO
1. Negociar com a Secretaria de Estado de Educação, a partir do primeiro ano de
vigência deste Plano: a) a universalização do atendimento da demanda deste nível de
ensino; b) a implementação de cursos de qualificação profissional; c) Implantação e
consolidação, no prazo de três anos, de uma nova concepção curricular, baseada nas
diretrizes já elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação; d) a elaboração dos
padrões mínimos de infra-estrutura para o Ensino Médio compatíveis com a realidade
local, incluindo:
 Espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
 Instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos os edifícios
escolares;
 Espaço para esporte e recreação;
 Espaço para a biblioteca;
 Adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de
necessidades especiais;
 Instalação para laboratórios de ciências;
 Instalação para laboratórios de informática e equipamento multimídia para o ensino;
 Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, incluindo material bibliográfico de
apoio ao professor e aos alunos;
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 Equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;
 Telefone e reprodutor de texto.
2. Procurar assegurar junto ao Estado e a partir do primeiro ano de vigência deste Plano,
o desenvolvimento de ações que visem garantir o aproveitamento dos alunos do ensino
médio de forma a atingir, no prazo de dois anos, níveis satisfatórios de desempenho
definidos pelo Sistema Estadual e Nacional de Avaliação e pelo Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).
3. Solicitar ao Estado o estudo das causas de reprovação e abandono dos alunos do
Ensino Médio, adotando medidas corretivas que elevem a qualidade e eficácia do ensino
no sentido de procurar reduzir, no Município, a partir do primeiro ano de vigência deste
Plano, a redução de 10% ao ano, de repetência, abandono e evasão.
4. Solicitar à Secretaria de Estado de Educação que articule, a partir do segundo ano de
existência deste Plano, com as escolas responsáveis por esta modalidade de ensino, uma
revisão da organização curricular; didático-pedagógica e, administrativa do ensino
noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do aluno trabalhador, sem prejuízo da
qualidade do ensino.
5. Encaminhar, anualmente, à Secretaria de Estado de Educação a partir do primeiro ano
de vigência deste Plano, o levantamento da demanda escolar para o Ensino Médio e o
mapeamento das localidades em que deverão ser construídas as Unidades Escolares.
6. Oferecer disciplinas de qualificação básica para o trabalho, na parte diversificada do
currículo do Ensino Médio em consonância com as aspirações e peculiaridades regionais,
a partir do segundo ano de vigência deste plano.
7. Solicitar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, junto à esfera competente a
garantia da realização de concurso público para atender a demanda do Ensino Médio com
qualidade social.
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8. Garantir a habilitação de professores em física; química; biologia e matemática para o
Ensino Médio e Fundamental, através do Projeto Veredas II, a partir de 2006, em parceria
entre o Município e Estado.
9.

Negociar, a partir da aprovação deste Plano, junto aos órgãos competentes o

compromisso de se estender a merenda escolar aos alunos da Educação de Jovens e
Adultos.
10. Observar as metas pertinentes ao Ensino Médio, incluídos nos aspectos (Educação
Especial, EJA, Educação Profissionalizante, Valorização e Formação de Professores,
Gestão e Financiamento), abordados pelo Plano.
2.2.4 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1. Recensear e fazer o chamamento anual, em parceria com o Sistema Estadual de
Educação, da demanda a ser atendida na Educação de Jovens e Adultos, a partir do
primeiro ano de implantação deste Plano.
2. Erradicar, a partir do primeiro ano de implementação deste Plano, em 10% ao ano, o
analfabetismo da população de 14 anos ou mais, objetivando atingir toda população
analfabeta e desenvolvendo para isto parceria, com entidades não governamentais,
instituições privadas de ensino, fundações de ensino e outras instituições.
3. Expandir gradativamente, em 10% ao ano, de forma articulada com o Estado, a partir
do primeiro ano de implantação deste Plano, a oferta da Educação de Jovens e Adultos,
garantindo as etapas correspondentes ao Ensino Fundamental e Médio a todos os que
foram excluídos do processo de ensino ou os que não tiveram a oportunidade em idade
própria de freqüentar a escola, até atingir, em cinco anos, 50% (cinqüenta por cento), e
em dez anos, 100% (cem por cento) da demanda potencial a ser atendida, nas duas
etapas (Fundamental e Médio) da Educação Básica.
4. Desenvolver, a partir do primeiro ano de implantação deste Plano, um programa
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educacional inclusivo que possibilite aos jovens e adultos, maiores oportunidades no
mercado de trabalho, exercício da cidadania e melhores condições de vida para si e sua
família.
5. Elaborar, em conjunto com o Estado, a partir da aprovação deste Plano, proposta
curricular orientadora para a EJA (Fundamental e Médio) subsidiando os Projetos Político
-Pedagógicos das escolas públicas.
6. Negociar com o Poder Público Estadual a oferta regular dos exames de suplência para
a Educação Básica, a partir do primeiro ano de implantação deste Plano.
7. Negociar, a partir da aprovação deste Plano, junto aos órgãos competentes o
compromisso de se estender a merenda escolar aos alunos da Educação de Jovens e
Adultos.
8. Desenvolver gestões, a partir da aprovação deste Plano, junto aos órgãos
competentes para a inclusão, da Educação de Jovens e Adultos em formas de
financiamento equivalentes às do Ensino Fundamental.
9. Observar as metas pertinentes a EJA, incluídos nos aspectos (Educação Especial,
Educação

Profissional,

Valorização

e

Formação

de

Professores,

Gestão

e

Financiamento), abordados pelo Plano.
2.2.5 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
1. Organizar e por em funcionamento, no prazo de dois anos, após a implantação deste
Plano, um banco de dados que contemple a demanda real de atendimento de alunos
portadores de necessidades educacionais especiais.
2. Estabelecer, no prazo de dois anos da vigência deste plano, Políticas Efetivas de
Inclusão de Alunos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais no Município, de
acordo com as diretrizes vigentes no que se refere à flexibilização dos currículos, a
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organização fluxo dos alunos pelas séries, a avaliação pedagógica com vistas à
progressão mediante relatórios de todos dos alunos.
3. Propor programas para equipar adequadamente, a partir da aprovação deste Plano,
em parceria com o Estado, União e com a Iniciativa Privada, todas as escolas do
Município que atendam os educandos portadores de necessidades educacionais
especiais, tanto com recursos materiais e pedagógicos especiais, quanto com recursos
humanos especializados, e ainda, com as necessárias adaptações das barreiras
arquitetônicas em todas as Unidades Escolares.
4. Solicitar ao Conselho Estadual de Educação, a partir da vigência deste Plano, a
indicação da terminalidade específica para os alunos portadores de necessidades
educacionais especiais de forma que possam concluir, em maior tempo, o currículo
previsto para a série/etapa escolar, em que se encontram, bem como, oferecer programas
de promoção por avaliação específica de ensino, para que os alunos com altas
habilidades/superdotados possam

concluir em

menor tempo

os seus estudos,

principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental, procurando com isto evitar evasão
e defasagem idade/série.
5. Dar continuidade à Oferta de transporte escolar e/ou outro meio necessário para que
os alunos portadores de necessidades educacionais especiais tenham os serviços de
apoio especializado oferecido por instituições/escolas especializadas, a fim de se diminuir
o impacto da reprovação e da defasagem idade/série, a partir do primeiro ano de vigência
deste Plano.
6. Implantar, a partir do primeiro ano da aprovação deste Plano, em parceria com a área
de Saúde, Assistência Social e Trabalho, programas destinados a ampliar a oferta da
estimulação precoce, interação educativa adequada, para as crianças portadoras de
necessidades educacionais especiais, em instituições regulares de Educação Infantil,
especialmente nas creches, mediante rede de apoio com participação de outros agentes e
recursos das comunidades.
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7. Garantir, a partir da vigência deste Plano, aos alunos com deficiência mental ou
múltipla que não apresentarem resultados de escolarização, o encaminhamento devido
para instituições especializadas.
8. Estabelecer, no primeiro ano de vigência deste PME, os padrões mínimos de infraestrutura das escolas para o atendimento aos alunos especiais.
9. Autorizar, a partir da vigência deste Plano, os novos padrões de construção de prédios
escolares, públicos ou privados, somente se estiverem em conformidade com os
requisitos de infra-estrutura para atendimento dos alunos especiais.
10. Assegurar, em regime de colaboração/responsabilidade com o Estado e União, a
implementação de transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que
apresentem dificuldade de locomoção.
11. Observar as metas pertinentes à Educação Especial, incluídos nos aspectos (Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, EJA, Educação Profissional, Valorização e
Formação de Professores, Gestão e Financiamento), abordados pelo Plano.
2.2.7 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. Estabelecer, no segundo ano após a aprovação deste PME, em colaboração com
empresários e trabalhadores, com as escolas e com todos as instâncias de governo; uma
política de desenvolvimento local dos cursos básicos, técnicos e superiores da Educação
Profissional, observadas a vida econômica do município e as ofertas do mercado de
trabalho.
2. Estabelecer parcerias com os sistemas: federal e estadual, e a iniciativa privada, para
ampliar e incentivar a oferta de Educação Profissional.
3. Solicitar ao Poder Público Estadual, a partir do segundo ano de vigência deste Plano, a
criação de um Centro de Formação Profissional - CENFOR no município.
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4. Implantar uma escola agrícola no Município, em parceria entre o Estado e Município, a
partir do sétimo ano de vigência deste plano.
5. Observar as metas pertinentes à Educação Tecnológica e Formação Profissional
incluídos nos aspectos (Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, Educação Especial,
Valorização e Formação de Professores, Gestão e Financiamento), abordados pelo Plano.
2.2.8 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA BÁSICA
1. Identificar, mapear e organizar um banco de dados, a partir do primeiro ano de
vigência deste Plano, dos professores e demais profissionais da educação, em exercício,
nas diferentes redes, que não possuam as qualificações mínimas exigidas na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 62, com vistas à elaboração da
demanda de habilitação para os diferentes níveis e modalidades de ensino, de forma a
garantir até o final da década 100% de habilitados em todos os níveis e modalidades de
ensino.
2. Implantar, se possível em parceria com o Estado e/ou com Instituições Públicas e
Privadas de Ensino Superior, a partir do quarto ano de aprovação deste Plano, um
Programa de Formação Continuada destinado aos profissionais efetivos do Magistério
Básico das Redes Públicas, para que tenham qualificação adequada e atualização
necessária à sua área de conhecimento, incluindo: Ensino Fundamental e Médio,
Educação Especial, Ensino Profissionalizante, Gestão Escolar, Educação de Jovens e
Adultos e a Educação Infantil.
3. Promover, sempre que necessário, a abertura de concurso público para a contratação
de profissionais para a Educação Básica, dentro das exigências de qualificação
profissional, para o atendimento de toda a Rede Municipal de Ensino.
4. Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a revisão do Plano de
Cargos e Salários, conforme a legislação em vigor, de forma a garantir uma política efetiva
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de valorização do magistério.
5. Assegurar, a partir da aprovação deste Plano, a qualificação profissional dos
servidores que exercem funções de apoio que não as pedagógicas.
6. 0bservar as metas pertinentes à Formação dos Profissionais e Valorização do
Magistério, incluídos nos demais capítulos deste Plano.
2.2.9 GESTÃO E FINANCIAMENTO
1. Desenvolver um Programa de Gestão da Educação Pública, orientado pelos princípios
de democratização e cooperação, de modo a assegurar a participação dos diferentes
segmentos constitutivos das instituições educacionais no desenvolvimento de suas
políticas, observando-se, a celebração do Convênio de Cooperação com o Estado, que
explicite claramente os objetivos comuns e as necessidades financeiras do atendimento
da escolarização básica, na sua universalização e na qualidade do ensino.
2. Estabelecer, após o primeiro ano de aprovação deste Plano, mecanismos destinados a
assegurar o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
que definem os gastos admitidos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e
aqueles que não podem ser incluídos nessa rubrica.

3. Garantir, no prazo de dois anos após a aprovação deste Plano, autonomia financeira à
Secretaria Municipal de Educação, desvinculando as suas contas da Secretaria Municipal
de Fazenda, conforme legislação em vigor.
4. Implementar, no primeiro ano após a aprovação deste Plano, políticas de Formação
Continuada dos diferentes Conselhos de Educação visando o fortalecimento destes
órgãos.
5. Ampliar, após o primeiro ano de aprovação deste Plano, a autonomia administrativa e
pedagógica (através do fortalecimento da gestão participativa, da revisão do provimento
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do cargo de Diretor Escolar e da Construção do Projeto Político-Pedagógico) e
assegurar, após o terceiro ano de sua aprovação, a autonomia financeira das escolas,
através do repasse direto de recursos, para pequenas despesas de manutenção e
cumprimento de sua proposta pedagógica.
6. Apoiar tecnicamente as escolas públicas, após o primeiro ano de aprovação deste
Plano, na execução de seu Projeto Político-pedagógico e incentivar as escolas
particulares que vierem a existir, durante esta década, a elaborarem os seus.

7. Negociar com o Estado, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a ampliação
do Programa de Transporte Escolar e a revisão do valor "per capita”, repassado ao
Município, com critérios estabelecidos e definidos em Lei específica.

8. Estimular, após dois anos de aprovação deste Plano, a criação do Conselho Municipal
de Educação.
9. Criar, imediatamente após a aprovação deste Plano, a Comissão Municipal
responsável pela sua permanente avaliação.
10. Definir, imediatamente após a aprovação deste Plano, indicadores qualitativos e
quantitativos que possibilitem a sua avaliação contínua, incluindo a avaliação semestral da
aprendizagem dos alunos através de provas elaboradas pela Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais.
11. Garantir entre as metas dos Planos Plurianuais do Estado e Município a viger no
interregno de dez anos, o suporte financeiro às metas constantes neste Plano Municipal
de Educação.
12. Garantir, após vigência deste Plano, a realização semestral de reunião da Comissão
Municipal a ser criada para sua avaliação para análise dos objetivos e metas aqui
propostos.
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13. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, a realização anual de Conferência
Municipal de Educação, para análise do seu desenvolvimento.
III. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDME
O Plano Decenal Municipal de Educação de Luisburgo/MG durante todo o
período de sua execução e desenvolvimento será acompanhado e avaliado por uma
Comissão Executiva sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
A Comissão Executiva será composta por:
 02 (dois) técnicos/pedagogos da Secretaria M. de Educação;
 01 (um) técnico/Pedagogo da Superintendência Regional de Ensino de
Manhuaçu;
 01 (um) representante do Poder Legislativo;
 01 (um) representante do Poder Executivo;
 01 (um) representante da Rede Municipal de Ensino;
 01 (um) representante da Rede Estadual de Ensino;
 02 (dois) representantes dos Conselhos ou Colegiado Escolares.
A Comissão Executiva terá como objetivos e tarefas:
 Organizar o sistema de acompanhamento e controle da execução do Plano
Decenal Municipal de Educação - PMDE, estabelecendo, inclusive, os instrumentos
específicos para avaliação contínua e sistemática das metas previstas;
 Realizar avaliação ao final de cada semestre, com o envolvimento de todos
os segmentos das escolas e comunidade escolar;
 Realizar audiências públicas anuais para prestar contas da execução do
PDME à comunidade escolar, à Câmara de Vereadores e a Sociedade em geral;
 Analisar os resultados obtidos nas avaliações e comparar com os objetivos e
metas propostos no PDME, identificando pontos de estrangulamento e propondo ações
para correção de rumos;
 Encaminhar à SEE e ao Prefeito Municipal, ao final de cada ano, relatório
sobre a execução do PDME, contendo análise das metas alcançadas e os problemas
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evidenciados com as devidas propostas de solução.
Para avaliar especificamente a meta relativa à melhoria da qualidade do ensino,
que pressupõe, entre outros itens, a melhoria do desempenho dos alunos, conforme
previsto neste PDME, o município realizará, ao final do 1° e 2° semestres letivos, uma
avaliação da aprendizagem dos alunos de cada série ou ciclo, sobretudo, nos conteúdos
de Português e Matemática (nos primeiros anos do Ensino Fundamental) e em todos os
demais (nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio), através de provas
elaboradas pela SME e SEE/MG, a serem aplicadas e analisadas pelas escolas públicas,
sob a coordenação dos técnicos e pedagogos dos respectivos sistemas.
Esta avaliação da aprendizagem não exclui a avaliação institucional a ser
realizada pela SEE/MG, de dois em dois anos, para todas as escolas públicas de Minas
Gerais.
Por fim, a organização deste sistema de acompanhamento, avaliação e controle
da execução do PDME, aqui explicitado não prescinde das atribuições da Câmara de
Vereadores, do Tribunal de Contas e dos Conselhos específicos de fiscalização e controle
da educação.
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