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ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE REDE E 

SISTEMA DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS  

 

Objeto: Assessoria aos municípios na implantação e atualização dos instrumentos de gestão 

educacional de rede e sistema de ensino, segundo as definições dos planos municipais de educação, 

considerando os limites legais  da  autonomia  municipal,  para  que possam seguir  de   forma 

organizada às diretrizes  nacionais e fazer escolhas, segundo o que determinou a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, atualizada em 2019, e pareceres 

e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE).   

Ações estratégicas: 

• Aprofundar a perspectiva sistêmica por meio de cursos, encontros de trabalho e viagem de 

estudos com a Equipe Técnica Municipal (ETM); 

• Acompanhar e orientar os municípios na implantação das novas diretrizes e programas do 

Ministério da Educação (MEC); 

• Assessorar a regulamentação da avaliação de desempenho do educando de unidades dos 

Sistemas Municipais de Ensino; 

• Apoiar a participação de técnicos (as) das secretarias municipais de educação e Secretários 

(as) de Educação em eventos organizados pela FECAM e pelo TCE/SC;  

• Organizar atividades de capacitação, em parceria com o Consórcio de Informática na Gestão 

Pública Municipal (CIGA), para a implementação do Software Erudio de controle da vida 

escolar em três municípios da Região Serrana (Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema);  

• Orientar a adoção de mecanismos legais e processos educacionais que possibilitem a 

incorporação da cultura avaliativa às escolas e aos sistemas municipais de ensino para o 

monitoramento e o aperfeiçoamento permanente da gestão educacional e do trabalho escolar, 

por meio da proposição de Resolução de Avaliação Institucional; 

• Assessorar as secretarias municipais de educação na regulamentação e implantação de 

conselhos escolares atuantes nas unidades educacionais;   

• Monitorar a atuação do Conselho Municipal de Educação da rede e dos sistemas municipais 

de ensino;  
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• Organizar cursos de capacitação para conselheiros dos Conselhos do FUNDEB e do CAE, 

na região de Lages, em parceria com o Instituto de Contas (ICON) do TCE/SC.  

Responsáveis: CISAMA, FECAM, TCE/SC, membros da Equipe Técnica Municipal (ETM) e 

Secretários (as) Municipais de Educação.  

 

CONSOLIDAÇÃO DO ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA CATARINENSE 

Objeto: 

Consolidação do regime de cooperação entre os municípios por meio do Arranjo de 

Desenvolvimento da Educação, com a formação da rede colaborativa intermunicipal (RCI), em 

conformidade com o disposto no II PNE, Lei Federal nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. 

Ações estratégicas: 

• Finalizar o diagnóstico educacional municipal regional com o GT Diagnóstico e Metas e 

assessoria da FECAM, para ser apresentado e discutido, em evento regional específico, com 

Secretários (as) de Educação e Técnicos das Secretarias Municipais de Educação;  

• Elaborar coletivamente o Regimento do ADE/SC por meio do GT Regimento, para ser 

apresentado, discutido e aprovado virtualmente;  

• Estabelecer contato com as organizações públicas e privadas locais, regionais e nacionais 

que poderão contribuir diretamente para o desenvolvimento de ações, programas e projetos 

do ADE/SC; 

• Participar de encontros regionais e estaduais sobre a consolidação do ADE na política 

educacional municipal; 

• Realizar visitas de estudo com Secretários (as) de Educação e Técnicos (as) de Secretaria 

Municipal de Educação para conhecer outras experiências e práticas de gestão de ADE nos 

Estados de Santa Catarina e/ou Rio Grande do Sul;  

• Desenvolver formas de integração entre as políticas públicas municipais por meio de 

programas, projetos e ações conjuntas voltadas para a conquista da qualidade social da 

Educação Pública Municipal; 

• Iniciar pesquisa sobre as “Tendências das Matrículas dos Educandos na Rede Pública 

Municipal e Estadual da Serra Catarinense”, por meio de financiamento público e apoio das 

secretarias municipais de educação; 

• Elaborar coletivamente a regulamentação do transporte escolar com Secretários (as) 

Municipais de Educação da Região Serrana;  
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• Propor a criação de leis municipais que definam os parâmetros legais para atuação conjunta 

dos entes federados envolvidos nas ações do ADE/SC; 

• Elaborar coletivamente os referencias curriculares para a Educação Pública Municipal da 

Serra Catarinense; 

• Difundir os resultados de trabalho e fortalecer a interação entre os participantes por meio do 

site oficial do ADE/SC;  

• Desenvolver estratégias para efetivar atendimento às demandas por informações e 

orientações dos programas e ações do MEC sobre ADE junto às secretarias municipais de 

educação; 

• Iniciar a elaboração das Diretrizes Curriculares para municípios da Região Serrana;  

• Realizar estudos sobre a situação e mudanças no FUNDEB em 2018/2019, nos municípios 

da Região Serrana; 

• Organizar evento regional, com a assessoria da FECAM, para contribuir na consolidação do 

ADE/SC e na gestão do conhecimento educacional na Serra Catarinense. 

Responsáveis:  

CISAMA, FECAM, Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), IESs e 

Secretários (as) Municipais de Educação.  

 


