
ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

CONTINUIDADE DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE ENSINO 

DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

Objeto: Assessoria aos Municípios na revisão e atualização da legislação de ensino de acordo com 

a Legislação Federal vigente, considerando os limites legais da autonomia municipal, para que 

possam seguir de forma organizada às diretrizes nacionais e fazer escolhas para o seu projeto 

educacional, segundo o que determinou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

de 20 de dezembro de 1996, atualizada em 2020, e as definições do Conselho Nacional de 

Educação (CNE).  

Ações estratégicas: 

• Realizar um Seminário Regional sobre a criação e a regulamentação de conselhos escolares 

com representantes dos Municípios da Serra Catarinense;  

• Organizar encontros com professores das redes públicas municipais para discussão e 

aperfeiçoamento do Projeto de Lei da Gestão Democrática na Educação Básica, previsto no Artigo 

9º da Lei Federal nº. 13.005/2014;   

• Dar continuidade ao aprofundamento da perspectiva sistêmica na compreensão e 

proposição de ações de trabalho com as Equipes Técnicas Municipais (ETMs), para o campo da 

Política de Educação Básica; 

• Apoiar a revisão e atualização da lei dos planos de educação dos Municípios da Serra 

Catarinense;  

• Realizar trabalho com as diretoras e técnicas das Secretarias Municipais de Educação para 

regularização das APPs e resolução de pendências junto ao FNDE, com a participação da 

Assessoria Jurídica da AMURES e do contador do CISAMA; 

• Orientar a elaboração coletiva do Plano de Trabalho Anual (PTA) do Conselho Municipal 

de Educação dos Municípios participantes do Programa Educação Municipal; 

• Orientar a constituição de comissões municipais para o monitoramento e a atualização da 

Legislação de Ensino em Municípios da Serra Catarinense.  

Responsáveis: CISAMA. AMURES. Assessores Educacionais Contratados. Membros da Equipe 

Técnica Municipal (ETM). Secretários (as) Municipais de Educação.  
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CONSOLIDAÇÃO DO ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SERRA 

CATARINENSE 

 

Objeto: Consolidação do regime de cooperação entre os Municípios participantes do Programa 

Educação Municipal, por meio do Arranjo de Desenvolvimento da Educação Serra Catarinense, 

em conformidade com o disposto no § 7º, do Artigo 7º do II Plano Nacional de Educação, Lei 

Federal nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, as orientações da Rede de Colaboração Intermunicipal 

em Educação e as Metas do Plano Intermunicipal de Educação da Serra Catarinense (2019/2020).   

Ações estratégicas: 

• Definir a composição e agenda de trabalho do Conselho Consultivo do ADE Serra 

Catarinense, com a participação de entidades públicas e privadas representativas de Instituições 

de Ensino Superior (IES) e Educação Básica da Serra Catarinense;   

• Ampliar a participação dos líderes do ADE em atividades formativas da Rede de 

Colaboração Intermunicipal em Educação, coordenada pela Tríade (Itaú Social, Instituto Positivo 

de Curitiba e Fundação Natura);  

• Buscar novas alternativas técnicas para a colocação do site do ADE Serra Catarinense em 

provedor com melhores condições de segurança;  

• Organizar a Compra Partilhada de Materiais Escolares entre Municípios da Serra 

Catarinense, com a orientação do Diretor Executivo e do Contador do CISAMA;  

• Buscar formas de integração com a área cultural por meio de programas, projetos e eventos 

conjuntos, voltados para a formação humanística e cidadã da sociedade regional; 

• Organizar evento regional sobre novas e boas práticas de gestão em Educação Pública, em 

parceria com Secretaria Municipal de Educação da Serra Catarinense;  

• Difundir os resultados do trabalho do ADE Serra Catarinense no site oficial e em 

publicações científicas específicas nas áreas de Administração Pública e Educação Básica.  

Responsáveis: CISAMA. AMURES. Secretários (as) Municipais de Educação. Entidades Públicas 

e Privadas de Ensino Superior e Educação Básica. Assessora Jurídica e Coordenador de Cultura 

da AMURES. 

 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC NAS REDES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Objeto: Organizar e participar de atividades de formação continuada para professores (as), 

coordenadores (as), técnicos (as) e diretores (as) de escolas municipais na implementação da Base 
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Nacional Comum Curricular (BNCC), conforme Meta do Plano Intermunicipal em Educação do 

ADE da Serra Catarinense (2019/2020).   

Ações estratégicas: 

• Organizar eventos para trocas de experiências com secretarias municipais de educação de 

outras regiões do Estado de Santa Catarina, a partir de indicações da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Ensino (UNDIME);  

• Participar das atividades do Fórum da UNDIME Região Sul, no primeiro semestre de 2020, 

buscando identificar orientações e práticas para serem reproduzidas nos sistemas de ensino dos 

Municípios da Serra Catarinense;  

• Organizar evento educacional para tratar da implementação das Diretrizes Regionais da 

Educação Especial e sua relação com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas municipais;  

• Buscar formas de integração com a área cultural na discussão da parte diversificada do 

Currículo Escolar nos Municípios da Serra Catarinense.  

Responsáveis: CISAMA. Secretários (as) Municipais de Educação. Assessoria Educacional de 

Contratados. Coordenador de Cultura da AMURES. UNDIME/SC.  

 

 

 


