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MENSAGEM Nº 034 /2015              DE 25 DE MAIO  DE 2015. 

 

       SENHOR PRESIDENTE 

       SENHORES VEREADORES 

 

 Recebam inicialmente nossas cordiais saudações, oportunidade em que 

estamos apresentando o Projeto de Lei nº034/2015, que segue: 

  Através da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014, foi aprovado o 

Plano Nacional de Educação, sendo que a partir da sua vigência, os municípios 

devem elaborar ou adequar seus planos decenais correspondentes. 

 Em vista do mencionado dispositivo legal, a Secretaria Municipal de 

Educação,  coordenou os trabalhos de adequação  do Plano Municipal de Educação 

com o propósito de projetar junto com a comunidade, os rumos da educação do 

Município de Independência para a próxima década, em consonância com a 

Legislação vigente. 

  Para tanto, todo o processo esteve alicerçado na Legislação que lhe dá 

suporte e pautado nos princípios de participação, cumprindo assim um compromisso 

de cidadania com toda a comunidade convidada a participar. 

 Senhor Presidente. Senhores Vereadores. O Plano Municipal de Educação foi 

amplamente discutido nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com 

participação de diferentes segmentos escolares e entidades sociais, e suas 

proposições foram devidamente aprovadas e consolidadas em plenária da 

Conferência Municipal de Educação, sendo assim, expressão concreta dos anseios 

educacionais da comunidade local. Portanto, ao ser encaminhado ao Poder 

Legislativo, eleva a sua importância, uma vez que é uma Lei Educacional elaborada 

pela coletividade, com representação dos mais diversos segmentos da sociedade.  

 Aguardamos, assim, a apreciação dos Senhores Vereadores, bem como a 

aprovação do referido Projeto de Lei. 

 Cordialmente 

                                                      Gilberto Marasca 

                                                       Prefeito Municipal 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Administração Municipal de Independência, através da Secretaria Municipal 

de Educação, iniciou no mês de novembro de 2014 as atividades de Adequação do 

Plano Municipal de Educação, em cumprimento da Lei Nº 13.005, de 25 de Junho de 

2014, que Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. 

 O Plano Municipal de Educação de Independência, além de objetivar ao 

cumprimento Legal, previsto na Constituição de 1988, e os compromissos 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96), visa atender às exigências 

oriundas do processo democrático de discussão permanente da Educação nas 

diferentes etapas da construção deste Plano. 

 A Construção do Plano Municipal de Educação envolveu no debate, 

representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, comunidade escolar, sociedade 

civil organizada e outros atores que de alguma forma participam do desenvolvimento 

da Educação do Município. 

  O Plano Municipal de Educação surge também como um instrumento de 

conhecimento da realidade educacional e das aspirações sociais do Município. As 

ações a serem desenvolvidas e implementadas a curto, médio e longo prazo, com 

base na legislação que lhe dá suporte, atenderão as exigências dessa demanda. 

 Através desse processo democrático e planejamento coletivo, a Secretaria 

Municipal de Educação redefine os rumos da educação do Município, sob o viés 

crítico e responsável na tomada de decisões, propiciando o debate aprofundado dos 

temas relacionados à área educacional de sua competência e um olhar significativo 

para o outro federado, espelhando a preocupação de hoje e o compromisso com o 

amanhã, com vistas à equidade e garantia de igualdade de oportunidades para 

todos. 
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O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 O Plano Nacional de Educação nasce de um processo histórico de 

planejamento e organização do setor educacional em todo o país. Seu percurso tem 

tradição na história da educação na Brasil, constituindo-se em principais marcos os 

anos de 1932, quando do lançamento do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”, que reúne intelectuais e educadores em torno da necessidade de promover a 

reconstrução da educação no país; de 1934, quando é incluído artigo na Constituição 

que determina como uma das competências da União, fixar o Plano Nacional de 

Educação; o ano de 1962, quando, sob a égide da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, foi elaborado pelo MEC e aprovado o primeiro PNE. Os 

Estados foram representados nessa discussão apenas na década de 1980, com 

seus planos setoriais. 

 A Constituição de 1988, no artigo 214, expressa “o desejo da nação 

brasileira de um Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, que leve à 

erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria 

da qualidade do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, 

científica e tecnológica do País”. Daí até 1996, seguiu-se o debate sobre as novas 

diretrizes e bases da educação, consideradas condições prévias de um Plano 

Nacional de Educação. A nova Lei de Diretrizes e Bases foi aprovada após oito anos 

de discussões, pela Lei nº 9.394/96. Nesse ínterim, foi realizada dentre outras, a 

Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), 

provocando, na esfera nacional, o encaminhamento do trabalho da construção de um 

plano que tivesse em consonância com a Declaração Mundial de Educação para 

Todos, com duração de uma década. Os compromissos de Jontiem ganharam 

impulso no Brasil com o Plano Decenal de Educação para Todos (1994-2003), que 

definiu como principais objetivos da política educacional, a universalização do ensino 

obrigatório, a ampliação da oferta de programas de educação de jovens e adultos, a 

valorização do magistério e a melhoria da qualidade da educação pública. Em 2001, 

o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei que institui 

o Plano Nacional de Educação. 
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 O Plano Nacional de Educação pode ser descrito, sinteticamente, como: a) 

um plano nacional, com suas metas e estratégias, bem como os recursos envolvidos, 

devem alcançar todos os entes federados; b) é um plano de Estado e não de 

governo, pois sua vigência deve ultrapassar pelo menos dois períodos 

governamentais, podendo ser feitos ajustes a cada período, para atender às formas 

distintas de encaminhamento das questões educacionais a cada troca de governo; c) 

é um plano global, de toda a nação, e não de uma secretaria, de modo que todos os 

esforços devem estar somados; d) é aprovado por lei, mas não prevê sanções 

àqueles que não o adotaram à medida que mais se assemelha a uma lei do 

compromisso, a uma opção ética por um ideal de educação. 

          Muitos avanços foram realizados na educação brasileira. Vale ressaltar nesse 

contexto a retomada da realização de conferências nacionais de educação como 

espaços de participação da sociedade na construção de novos marcos para as 

políticas da área, que culminaram com a realização da Conferência Nacional de 

Educação(CONAE 2010) e a criação do Fórum Nacional de Educação(Portaria MEC 

nº 1.407/2010). Esse avanço indica que alguns pontos merecem atenção especial, 

como o alinhamento dos Planos de Educação em um mesmo território, é 

imprescindível para que se atinjam metas nacionais de melhoria da qualidade da 

educação brasileira. 

 Para avançar neste campo, ocorre a necessidade de um novo processo de 

elaboração, reorganização ou adequação e efetivação dos planos de educação, 

observando as diretrizes expressas na Lei do novo Plano Nacional de Educação,com 

base no diagnóstico da educação nacional, nas indicações derivadas da avaliação do 

PNE 2001-2010, nas contribuições da CONAE 2010, na experiência acumulada 

pelas organizações dos gestores estaduais e municipais(UNDIME e CONSED) e em 

busca de referenciais ancorados nos princípios fundamentais de liberdade e justiça 

social, Plano Nacional este, instituído pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que 

fixa   diretrizes  que devem  ser referenciais para a elaboração das metas e 

estratégias dos  Planos de Educação das demais esferas. 

 As Diretrizes  do Plano Nacional de Educação em vigor são: 

I-Erradicação do analfabetismo; 



 17 

II-Universalização do atendimento escolar; 

III-Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV-Melhoria da qualidade da educação; 

V-Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI-Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII- Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII- Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto-PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 

IX-Valorização dos(as) Profissionais da Educação; 

X-Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

 Os Planos de Educação devem ter sempre seu foco no território, espaço que 

ocupa, tendo por eixo um padrão de qualidade socialmente referenciado. Da mesma 

forma, os planos de educação nacional, estadual, distrital e municipal devem se 

articular de modo orgânico e operacional aos respectivos Planos Plurianuais 

(PPA),às Leis de Diretrizes orçamentárias(LDO) e o Plano de Ações 

Articuladas(PAR). Essa articulação deve ocorrer também entre as políticas sociais da 

educação, da saúde, da assistência social, sustentabilidade sociambiental, economia 

solidária, trabalho e renda, entre outras, com vistas a assegurar os direitos humanos 

a todos os brasileiros. Também os mecanismos de participação e gestão 

democrática na elaboração ou adequação, avaliação do plano devem estar 

presentes nas diferentes esferas e espaços educativos, escolares ou não, com 

especial atenção ao papel exercido pelos Fóruns de Educação. 

 A aprovação do Plano Nacional de Educação constitui importante etapa no 

processo do sistema Educacional Brasileiro através do conjunto de suas diretrizes, 

metas e estratégias, de forma a orientar a política educacional do país. Mas, é com 

plena consciência de que as metas e estratégias  deste plano somente poderão ser 
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alcançadas se ele for assumido como um compromisso da sociedade para consigo 

mesma. 
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CONSTRUÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO: HOJE UMA REALIDADE 

 

Denise Maria Bonin 

A construção dos Planos de Educação baseia-se na necessidade do 

planejamento e organização da oferta de ensino, conforme previsto no Artigo 214 da 

Constituição Federal e Artigos 87 e 88 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96. 

O Plano Nacional de Educação foi aprovado no dia nove de janeiro de 2001, 

através da Lei 10.172, e diz no seu Artigo 2º que: “A partir da vigência desta Lei, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de 

Educação, elaborar planos decenais correspondentes”.  

  O Estado do Rio Grande do Sul iniciou esta construção em 2003, quando da 

criação do Fórum Permanente do Plano Estadual de Educação do Estado do Rio 

Grande do Sul. Na 17ª Coordenadoria Regional de Educação o lançamento regional 

do Fórum Permanente do Plano Estadual de Educação aconteceu no dia 02 de julho 

de 2003, com a presença de Prefeitos, Secretários Municipais, Conselhos 

Municipais, representantes do Poder Judiciário e Legislativo, representantes das 

Escolas Estaduais, Municipais e Particulares, representantes dos Sindicatos, de 

Entidades Empresariais e Educacionais, Organizações não Governamentais e 

membros da Comunidade Regional. 

  A partir desta data contatamos as Instituições de Ensino Superior existentes 

na regional, os diferentes Sindicatos ligados a educação, as escolas particulares e 

especiais, o Conselho dos Secretários Municipais de Educação para que 

organizássemos as discussões a serem realizadas nesse processo. 

 Foi uma experiência ímpar, pois conseguimos reunir dirigentes das três redes 

de ensino de educação básica, as três Instituições de Ensino Superior sediadas na 

regional, a Associação das APAEs e os sindicatos dos professores para coordenar a 

discussão em torno de um tema comum: o futuro da Educação no Estado do Rio 

Grande do Sul a partir da 17ª Coordenadoria Regional de Educação 

Foram organizadas dez Câmaras Setoriais: Educação Ambiental, coordenada 

pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e UNIJUI; Educação Infantil, coordenada 
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pelo Conselho dos Secretários Municipais de Educação; Educação Profissional, 

coordenada pela Fundação Educacional Machado de Assis; Educação a Distância, 

coordenada pela UNIJUI, SETREM e FAHOR; Educação de Jovens e Adultos, 

coordenada pelo Grupo de Trabalho da Educação de Jovens e Adultos; Valorização 

do Magistério, coordenada pela 8ª Delegacia do SINPRO e 10º Núcleo dos 

Orientadores Educacionais/Santa Rosa; Ensino Fundamental, coordenada pela 17ª 

CRE; Ensino Médio, coordenada pela 17ª CRE; Ensino Superior e Qualificação do 

Magistério, coordenada pela UNIJUI; Educação Especial, coordenada pela Delegacia 

Regional das APAEs, na época sediada em Santo Augusto. 

 Diante desta diversidade conseguimos garantir que o texto construído tivesse 

a visão e as aspirações das mais diversas representações, uma vez que houve uma 

grande participação da comunidade regional em todas as Câmaras Setoriais 

contribuindo diretamente para que as discussões fossem as mais qualificadas 

possíveis. 

 Da mesma forma os Planos Municipais de Educação deverão definir a política 

educacional para os próximos dez, com suas diretrizes e metas de desempenho. 

Assim como a construção do Plano Estadual de Educação coube à equipe que 

integrava o governo na gestão 2003-2006, assim também a construção do Plano 

Municipal de Educação coube ao atual governo que ocupa a Prefeitura de 

Independência, pois estes serão planos de estado e de município, independente dos 

partidos ou das pessoas que estejam representando esses governos. 

Não é um trabalho fácil de ser coordenado e nem de ser realizado, mas com 

certeza é um privilégio, uma atividade riquíssima que ficará marcada para sempre na 

vida das pessoas que dela se envolveram, pois são poucas as pessoas deste país 

que já tiveram a oportunidade de participar de um processo dessa envergadura. 

Como coloca o Professor Gabriel Chalita: 

“... tão importante quanto elaborar e dispor de um plano que 

oriente a educação dos próximos dez anos é o ato pedagógico 

de elaborá-lo envolvendo as organizações na sociedade, 

mobilizando as escolas, aprendendo a planejar juntos”. 
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* Coordenadora Pedagógica 17ª CRE 

Coordenadora do Fórum Regional Permanente do Plano Estadual 

de Educação do Estado do Rio Grande do Sul 

OBS: Texto elaborado na Construção do Plano Municipal Decenal de 

Educação de 2009 à 2019. 
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PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO 

 

Rosane Maristela Fauro Schrer 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convicta de 

seu papel estratégico e embasada na Lei nº 10.172/2001, que institui o Plano 

Nacional de Educação, que traz em seu conteúdo políticas públicas em relação à 

Educação Nacional, incluindo todas as modalidades de ensino pautadas no objetivo 

da melhoria da qualidade de ensino e no diagnóstico da realidade da Educação no 

Brasil, assumiu a liderança e o compromisso do movimento de realização do Plano 

Municipal de Educação, sendo este um instrumento fundamental para que o 

Município defina com clareza suas responsabilidades na área da educação.                    

  No dia 07 de dezembro de 2006, na Câmara Municipal de Vereadores, com 

início às 19 horas e trinta minutos foi realizado o fórum de abertura dos trabalhos 

para elaboração do Plano Decenal de Educação para Independência. A partir daí, a 

comissão técnica teve a incumbência de planejar e coordenar todo o processo de 

elaboração do Plano Municipal de Educação, desde o cronograma, a constituição 

das comissões, o planejamento de todas as etapas, a análise do material proposto 

pelas comissões, até a escrita do texto do PME e a elaboração do Projeto de Lei.                    

A construção do Plano Municipal de Educação contemplou um diagnóstico 

que é a descrição da situação de cada etapa ou modalidade de ensino, com dados 

quantitativos e caracterização qualitativa, apontando problemas, dificuldades, 

perspectivas, avanços e retrocessos nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

A questão das diretrizes refere-se à discussão das concepções, das possíveis 

soluções, das alternativas de atividades e estratégias para avançar, para superar a 

situação descrita no diagnóstico. No item, objetivos, metas e estratégias, há uma 

explicitação das intenções e ações da política educacional para a atual demanda. Os 

prazos afixados se dão a partir do diagnóstico preciso e da definição dos recursos 

orçamentários. 
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 Para levantar com precisão as demandas da educação escolar de sua 

população do município de Independência, realizou-se um mini-censo Educacional e 

uma Pesquisa Social que possibilitou um mapeamento sobre o índice do nível de 

escolarização da realidade do Município e quais são os anseios, as necessidades e 

aspirações dos munícipes no que tange a educação. Após a coleta de dados, fez-se 

necessária uma reflexão crítica e uma organização técnica do diagnóstico, pois é 

este que nos mostra onde estamos, para que, na etapa seguinte, planejemos onde 

queremos chegar (metas) e de que forma faremos (ações).  

 Em todas as etapas de construção do plano, atendeu-se o princípio da gestão 

democrática, promovendo a participação efetiva dos segmentos da sociedade, 

estudando a estrutura do Plano Nacional de Educação, diagnosticando através da 

pesquisa social e mini-censo dados e informações da realidade educacional do 

Município, identificando papéis e responsabilidades dos diferentes atores, definindo 

prioridades, objetivos, metas e estratégias para a viabilização de um Plano legítimo 

da e para a comunidade Independencense. 

O processo de elaboração foi coordenado pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Conselho Municipal de Educação, 

assessorado pela Setrem. Houve a nomeação, através de Portaria, de 

representantes da comunidade escolar, das instituições, órgãos do poder público, 

entidades representativas da sociedade civil organizada, entidades privadas e 

comunitárias, para fazerem parte das Comissões Temáticas. Contudo, foram 

compostas dez comissões, onde a representação estava vinculada à temática 

específica. 

  Os componentes de cada Comissão Temática fizeram um estudo do Plano 

Nacional de Educação, após apresentaram a sua temática em forma de seminário 

para todas as Comissões e convidados em geral. O referido seminário oportunizou 

conhecimentos sobre dados estatísticos nacionais comparados às informações 

locais, no que se refere aos aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais. 

As reuniões de estudo e as câmaras temáticas apresentaram sinalizadores dos 

problemas, necessidades, dificuldades e, sobretudo as possibilidades de melhorar 
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este cenário com o estabelecimento de estratégias e metas a curto, médio e longo 

prazo.  

Já em fase final, foram realizadas as plenárias com o objetivo de dar 

transparência ao processo, envolver e comprometer os atores na elaboração na 

legitimidade e aprovação das metas, objetivos e estratégias constantes no Plano 

Municipal de Educação. Para tanto, realizou-se ampla divulgação oportunizando a 

participação de toda comunidade. Contudo, esse momento deixou a desejar quanto 

ao número de participantes e também envolvimento nas preposições apresentadas 

Em determinadas temáticas a participação foi muito frágil, em outras, foi possível 

visualizar o interesse particular prevalecendo sobre o da coletividade, célula mater da 

efetivação deste Plano. Por se tratar de um processo democrático, demandou tempo 

para dar vez e voz aos participantes, sendo necessário realizar as plenárias em dois 

momentos, conforme previsto no Regimento Interno. Sendo que no último, a 

representação foi marcada principalmente pelos trabalhadores da educação. 

Concluída esta etapa, o documento foi formalizado e encaminhado ao setor 

jurídico do Gabinete do Prefeito para envio à Câmara de Vereadores para aprovação 

e, assim, se tornar Lei Municipal. 

Considerando-se o objetivo que nos propomos, de construir o Plano Municipal 

de Educação, numa perspectiva de educação inclusiva, visando à implementação de 

políticas públicas educacionais a partir de um processo de efetiva participação da 

sociedade, têm-se a convicção de ter cumprido com dever de elaborar com a 

coletividade um Plano Municipal de Educação que traduz os desejos de uma 

sociedade melhor, na perspectiva de um Município que sonha e quer uma educação 

de qualidade embasada num planejamento legítimo que envolve a comunidade local 

na definição da política de educação municipal para o decênio 2009/2019.  

                    

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo – 

Coordenadora do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Independência/RS - 2008 

 OBS: Texto elaborado na Construção do Plano Municipal Decenal de 

Educação de 2009 à 2019. 
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PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO – ADEQUAÇÃO 

 

                                                                  Professora Helma Cristina Kramer 

 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de 

Independência, atendendo ao que propõe o Novo Plano Nacional de Educação, 

instituído pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, e ciente das mudanças 

ocorridas no processo que envolve a educação, com relação a diagnóstico, 

realidade, necessidades e perspectivas da população, se preocupou em adequar o 

seu Plano Municipal Decenal de Educação em vigência desde 2009. 

 Na data de 11 de dezembro de 2014, com início às 19 horas, foi realizada, a 

Conferência Municipal de Lançamento da Adequação do Plano Municipal Decenal de 

Educação. A  partir daí foram sendo realizados os diagnósticos atualizados da nossa 

realidade educacional, contemplando problemas, dificuldades, avanços e 

perspectivas, com dados quantitativos e qualitativos. 

 Após a formação das comissões temáticas e sob acompanhamento da 

Comissão Coordenadora  do Plano Municipal, foram sendo analisadas as 20 metas 

do Plano Nacional de Educação e suas estratégias e com a participação de todos os 

segmentos escolares e instituições da sociedade, foram elencadas e adequadas as 

metas e as respectivas estratégias para sua concretização. 

 Foi baseado no Plano Nacional de Educação, através do princípio da Gestão 

Democrática e com a participação efetiva dos segmentos da sociedade, que se 

definiram as metas e estratégias do Plano Municipal Decenal de Educação, do 

município de Independência, para que desta forma e sob a luz da Lei maior, atenda 

os anseios da comunidade, definindo prioridades, necessidades, tempos e recursos 

orçamentários. 

 O presente Plano Municipal Decenal de Educação define a política educacional 

para os próximos 10 anos, para todo o território municipal de Independência. 

 

                                           Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo- Independência- RS/2015 
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OBJETIVOS E PRIORIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 Em síntese, o Plano Municipal de Educação, em consonância com o Plano 

Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação tem como objetivos: 

 A elevação global do nível de escolaridade da população de 

INDEPENDÊNCIA; 

 A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis de todas as 

redes; 

 A redução das desigualdades no tocante ao acesso e à permanência, 

com o sucesso na educação pública e  

 Democratização da gestão do ensino público, obedecendo aos 

princípios de participação dos profissionais da educação na 

elaboração da proposta pedagógica da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

 Considerando as determinações constitucionais e a legislação vigente, bem 

como os recursos financeiros disponíveis no município e os obtidos através da 

transferência, de convênios e de parcerias este plano estabelece as seguintes 

prioridades: 

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório, conforme legislação vigente, 

às crianças e adolescentes, assegurando o seu ingresso e permanência 

na escola e a conclusão desta etapa da Educação Básica. 

2. Garantia de Ensino Fundamental a todos que a ele não tiveram acesso 

na idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do 

analfabetismo faz parte dessa prioridade. 

3. Ampliação do atendimento na Educação Infantil. 

4. A valorização dos profissionais da educação com atenção especial à 

formação continuada e a titulação em nível superior. Faz parte dessa 

valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas, 

o tempo para horas atividades, salário digno, com piso salarial e carreira 

própria do magistério. 
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1. ESTUDO GEOGRÁFICO E DEMOGRÁFICO DO MUNICÍPIO 

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: O município de Independência está situado na zona 

fisiográfica denominada Alto Uruguai. Pertence à microrregião do Grande Santa 

Rosa, localizada na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, estando a 

475 km de distância da Capital do Estado, Porto Alegre. 

 

 LIMITES: Independência limita-se ao Sul com Catuípe, ao Norte com Três 

de Maio, a Leste com Alegria e Inhacorá a Oeste com Giruá, sendo que também com 

este município temos  o Rio Santa Rosa que faz limite natural. 
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 ALTITUDE: 372 m acima do nível do mar. 

 COORDENADAS: Latitude Sul 27o 26’ 42”, Longitude Oeste 54o 13’ 40”. 

 CLIMA: O clima do município é seco e temperado, com geadas ocasionais de 

junho a agosto. A temperatura média anual é em torno de 20oC. 

 RELEVO: Topografia basicamente plana, acentuando-se apenas as terras 

próximas aos rios Buricá e Santa Rosa. 

 TIPO DE SOLO: Solo Santo Ângelo (vermelho) e Ciríaco Charrua (pedregoso). 

 VEGETAÇÃO: A vegetação nativa é de 4%. Predominam a Guajuvira, a 

Cabreúva, a Canela, o Loro, o Cedro, o Alecrim e outras. 

 POPULAÇÃO: Habitam no Município descendentes de italianos, alemães, 

poloneses, luso-brasileiros, havendo miscigenação de raças. As etnias ainda 

conservam alguns traços de sua cultura. A população atual é de 6618 habitantes, 
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dos quais 4157 vivem na zona urbana e 2461 na zona rural, 3.293 homens e 3.325 

mulheres.  

Ano Urbano Rural Total 

1970 757 8.289 9.046 

1980 2.302 6.015 8.317 

1991 3.237 4.254 7.491 

2000 3.987 3.321 7.309 

2010 4156 2462 6618 

 A população do Município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 

2010, à taxa de -0,99% ao ano, passando de 7309 para 6618 habitantes. Dados do 

censo demográfico do IBGE ( 2010). 

 A taxa de nosso Município ficou inferior àquela registrada no Estado, que ficou 

em 0,49% ao ano e inferior à cifra de 0,88% ao ano da Região Sul. 
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A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 54,55% e em 2010 a passou a representar 62,81% do 

total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 2,6% em 

média ao ano. Em 2000, este grupo representava 13,0% da população, já em 2010 

detinha 18,6% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 

2010, com média de -3,5% ao ano. Crianças e jovens detinham 26,1% do 

contingente populacional em 2000, o que correspondia a 1.906 habitantes. Em 2010, 

a participação deste grupo reduziu para 20,1% da população, totalizando 1.332 

habitantes. 

 

 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

decrescimento populacional (em média -0,93% ao ano), passando de 4.449 

habitantes em 2000 para 4.053 em 2010. Em 2010, este grupo representava 61,2% 

da população do município. 
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 ÁREA: 357,44 km2. 

 DENSIDADE DEMOGRÁFICA: Média de 20 habitantes por Km2 

 RIOS: Rio Buricá, a leste do município, fazendo limite com Alegria, e Rio 

Santa Rosa a Oeste, fazendo limite do município com Giruá. 

 ÁRVORE SÍMBOLO: Loro 

 DISTRITOS: O município está subdividido em 4 distritos: 

1o. Distrito: Cidade 

2o. Distrito: Esquina Araújo 

3o. Distrito: Colônia Medeiros 

4o. Distrito: São Valentim. 

 ECONOMIA: Baseada nas culturas de soja, trigo, milho, na suinocultura, 

rebanho leiteiro, na produção de ventres e de sementes selecionadas. 

 1.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDEPENDÊNCIA – RS 

 O sistema Municipal de Saúde tem a obrigação de assegurar o direito à 

saúde da população através de ações de saúde na área  da atenção básica em 

caráter intransferível cumprindo responsabilidades  de gestão através da execução 

dos serviços públicos de responsabilidade municipal destinando  recursos do 

orçamento municipal e utilização do conjunto de recursos da saúde, com base em 

prioridades definidas no Plano Municipal de Saúde, bem como o  planejamento, 

organização, coordenação, controle e avaliação das ações e dos serviços de saúde 

sob gestão municipal, participando do processo de integração ao SUS, em âmbito 

regional e estadual, para assegurar a seus cidadãos o acesso a serviços de maior 

complexidade, não disponíveis no município. 

O Município tem a obrigação de pactuar ações com as demais partes 

envolvidas no âmbito do SUS, garantindo o atendimento em todas as etapas do 

processo de gestão e monitoramento das ações e dos serviços, sempre com o 

objetivo de oferecer o melhor atendimento aos usuários. 
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O atendimento básico à população é realizado através da Estratégia da Saúde 

da Família -  ESF- hoje composta por duas equipes em quatro Unidades básicas de 

Saúde, 16 agentes comunitários de Saúde, 9 técnicos de enfermagem, 3 enfermeiras 

e dois médicos.  As unidades da rede básica devem estabelecer uma relação de 

compromisso com a população a ela inscrita e cada equipe de referência deve ter 

sólidos vínculos terapêuticos   com os pacientes e seus familiares, proporcionando-

lhes abordagem integral e mobilização dos recursos e apoios necessários à 

recuperação de cada pessoa, através de atendimentos individualizados e grupos de 

saúde educativa e preventiva, tais como grupos de hipertensos , diabéticos, 

gestantes, além do serviço de atendimento psicológico, nutricional e fisioterápico, 

oferecidos aos usuários.  

Serviço de Vigilância Epidemiológica é responsável pela detecção, prevenção 

e controle das doenças ou agravos. A Equipe é composta por 1 Enfermeiro, 1ª 

Auxiliar de Enfermagem duas Vacinadoras e 3 Agentes Epidemiológicos(dengue). 

Estratégias de prevenção e programas de controle específico de doenças requerem 

informações confiáveis sobre a situação dessas doenças ou seus antecedentes na 

população atendida. São funções da vigilância epidemiológica: Coleta de dados; 

Diagnóstico de casos e Processamento de dados coletados. 

A Secretaria de Saúde tem na sua estrutura um atendimento de emergência 

24 horas com atendimento de técnicas de enfermagem e enfermeiros, que dispõe de 

atendimento de referência o Hospital São Vicente De Três de Maio que é referência 

regional de Obstetrícia e Clínica geral.  

O serviço Municipal de saúde de Independência para garantir o direito da 

população ao atendimento de especialidades dispõe do setor de regulação, onde são 

encaminhados os usuários para marcação de consultas para as referências fora do 

município através de pactuações, convênios e contrato de serviços.  

A assistência farmacêutica é realizada através da dispensação de 

medicamentos prescritos pelos enfermeiros e médicos do Município, sendo que 

existe uma lista prevista pelo Plano Municipal de Saúde dos de responsabilidade do 

Município, bem como de Medicamentos encaminhados através de processo 

administrativo de competência do Estado. 
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Todos os recursos da Saúde disponibilizados pelas 3 Esferas de Governo: 

Federal Estadual e Municipal, são depositados no Fundo Municipal de Saúde e são 

gerenciada pelo Gestor – Secretário Municipal de Saúde, fiscalizadas pelo Conselho 

Municipal de Saúde e Câmara de Vereadoras, assim como são elaborados relatório 

de gestão ao estado e União. O Conselho Municipal de Saúde tem a função de 

Fiscalizar e Deliberar sobre recursos e convênios da saúde.  

  

Maria Inês Martini 

Secretária Municipal da Saúde de Independência 

 

1.2 Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

 A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Município de 

Independência realiza o trabalho de atendimento de entorno de 40 crianças de 04 á 

17 anos,  divididos em 3 grupos: BROTINHOS de 04 á 08 anos de idade, BEM ME 

QUER de 09 á 12 anos de idade e AMIGOS DO BEM de 15 á 17 anos de idade; 

Os projetos ocorrem nos turnos inversos da escola, visam proporcionar aos 

alunos um suporte pedagógico e a inclusão das crianças e jovens na sociedade, 

desenvolvendo assim, atividades recreativas, artesanais e intelectuais. 

Realiza o atendimento de 25 mulheres denominado como Grupo de Mulheres 

MARIA FLOR, encontros quinzenais para realização de atividades (artesanato, 

educação familiar, organização do lar...). 

Atendimento ao Grupo da Terceira Idade Brilhante, em torno de 70 idosos 

participantes ativos, os encontros ocorrem semanalmente nas quarta- feiras, para 

desenvolvimento de atividades artesanais e recreativas, objetivando a valorização da 

melhor idade, após almoço de confraternização.  

Conta também com o grupo Capoerê, o qual tem aulas semanais nas 

segundas-feiras, no turno inverso da escola, é composto em torno de 30 crianças 

participantes, sendo que o mesmo já apresentou-se diversas vezes em nosso 

município e municípios da região.  

Encaminhamento de benefícios eventuais ( auxilio funeral, cestas básicas, 

limpeza de  poço negro, entrega de roupas doadas). 
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Cursos mensais ministrados pelo SENAR para qualificação da população. 

Capacitação profissional pelo PRONATEC. 

Atendimentos bolsa família (467 famílias R$ 63000,00 mensais) e cadastro 

único (900 famílias) 

Internação de dependentes químicos e pessoas com problemas mentais, em 

centros de reabilitação, também encaminhamento de crianças e idosos em situação 

de vulnerabilidade social, para abrigos qualificados. 

Programa minha casa minha vida que contemplará 87 famílias, sem moradia 

própria, que serão alocadas em áreas de interesse social. 

Programa habitacional rural, com encaminhamento de 67 pedidos para 

habitação rural, e abertura de novas inscrições para construção e reforma. Das quais 

30 casas já estão em construção ou contratos assinados. 

 

 1.3 EDUCAÇÃO 

 Educar não é uma fórmula das escolas, mas uma obra de vida. Por mais 

forte que seja a opressão de tudo que se encontra estabelecida em nossa sociedade, 

sempre haverá possibilidade de se repensar o instituído, compreendê-lo, buscando 

um modo de se fazer um novo comprometido com a realidade. 

Então temos a sala de aula como espaço complexo, instável e incerto, mas é neste 

contexto vivo e dinâmico que o educador precisa se movimentar de forma 

competente. Para tanto proporcionamos aos nossos educadores encontros de 

formação que venham ao encontro de seus anseios, visando o enriquecimento da 

bagagem de conhecimento de cada um, para melhor atender a demanda escolar. 

 O magistério público municipal conta com um  Plano de Carreira, amparando 

a vida profissional de cada educador. São oportunizadas atividades educacionais, 

culturais, esportivas e recreativas a todas as comunidades escolares no âmbito 

municipal. Desenvolvem-se projetos e programas que venham proporcionar a 

melhoria e qualidade da educação do Município. Aos estudantes ainda é 

proporcionado o transporte escolar gratuito para que todos tenham acesso à escola, 

direito este constituído na lei e no comprometimento da administração municipal com 

a educação. 
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 A rede de ensino em 2014 contabiliza 04 Escolas Municipais e 03 Estaduais, 

além de uma Escola de Educação Especial, sendo 513 alunos estudantes da rede 

municipal de ensino, 650 da rede estadual de ensino e 54 de educação especial, 

contabilizando no total 1217 alunos atendidos. 

 A rede de ensino no ano de 2015, contabiliza 04 Escolas Municipais e 03 

Estaduais, além de uma Escola de Educação Especial, sendo 518 alunos estudantes 

da rede municipal de ensino, 705 da rede estadual de ensino e de  50 alunos da 

educação especial, contabilizando no total 1273 alunos atendidos. 

 

 1.3.1 ESCOLAS ESTADUAIS: 

 - EEEB Amélio Fagundes: localizada junto a cidade de Independência, 

atende alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 

 - EEEF Dante Marasca: localizada junto ao Distrito de Esquina Araújo, 

atende alunos do Ensino Fundamental. 

 - EEEF Duque de Caxias: localizada junto a Comunidade de São Miguel, 

atende alunos do Ensino Fundamental. 

 

 1.3.2 ESCOLAS MUNICIPAIS: 

 - EMEF Presidente Getúlio Vargas: localizada junto ao Bairro Cidade Alta, 

atende alunos da Educação Infantil à 9ª Série do Ensino Fundamental de nove anos 

de duração, tendo uma extensão de atendimento à educação infantil pré-escola, na 

EEEF. Dante Marasca. 

 - EMEI Lar da Criança: localizada junto ao Centro da Cidade de 

Independência, atende alunos de 0 a 3 em Creche e 4 e 5 anos em Pré-Escola. 

 - EMEF Primeiro de Maio: localizada junto a Comunidade de Lajeado Silva, 

atende alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental de nove anos de duração – 

Classes Multisseriadas. 

 - EMEF São Roque: localizada junto a Comunidade de São Roque, atende 

alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental de nove anos de duração – Classes 

Multisseriadas. 
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 1.3.3 Transporte Escolar 

 O Transporte Escolar do Município é realizado com veículos próprios e 

terceirizados. São 12 roteiros, sendo 08 com veículos próprios que percorrem 983 

Km diário e 04 com veículos terceirizados que percorrem 379 Km diário, totalizando 

1362 Km diário. 
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO 

 

Conforme as pesquisas realizadas, os primeiros habitantes de nosso 

município chegaram por volta do ano de 1890. Em 1933, já povoado, Independência 

era elevado a categoria de Vila, sendo o 6º distrito de Santo Ângelo e tendo como 

subprefeito Guilherme krewer. Em 1945 a 1948 respectivamente, Anísio Araújo e 

Silva e outros líderes tomaram parte ativa na emancipação de Três de Maio, pois 

desejavam integrar-se ao novo município tresmaiense, devido à cidade de 

santoangelense ser distante. Em 1954, quando Três de Maio se emancipou, 

Independência passou a ser distrito de Três de Maio, a partir de então, a população 

passou a resolver seus problemas com mais facilidade, em virtude das distâncias 

reduzidas pela nova Sede Municipal.  

Segundo relato de Reinaldo Bolles Heinsch, ninguém sabe o certo o porquê 

do nome dado a Independência, uma das versões é que antes do inicio da 

colonização com efetiva ocupação das terras, a região era ocupada  por extensas 

matas e povoado por animais ferozes e grupos indígenas sobre os quais nada se 

sabe. Independência pertenceu ao município de Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Santo 

Ângelo, Santa Rosa e Três de Maio. 

Em meados de 1800, Independência ainda pouco populada, apresentava sua 

primeira escritura, na qual as confrontações dentro do perímetro municipal eram 

assim discriminadas: começa no confronto das duas matas e termina na sombra da 

mata. Começa lá onde nasce o rio Buricá e o rio Santa Rosa e termina na sombra da 

mata, onde hoje é exatamente a Esquina Scholtz. Daí vem à importância do nome de 

Independência. Por que Três de Maio, Horizontina, Mauricio Cardoso, Crissiumal, 

parte de Três Passos e de Tenente Portela, não incluindo Tucunduva e Tuparendi, 

foram colonizados por aqui, já Independência naquela época era importante. Esse 

povo veio para cá imbuído de uma propaganda que dizia o seguinte: “vamos buscar 

a independência econômica”. Por que aqui, na zona da mata ficavam as melhores 

terras que havia no Rio Grande. Esse pessoal que veio para cá, chegava até Ijuí, 

onde se reuniam em grupos. As famílias de maior poder aquisitivo, fretavam uma 

carroça puxada a cavalo, colocavam em cima dessas carroças os pertences que 
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eram poucos e as crianças menores. O restante desse povo vinha acompanhando a 

carroça rumo a este lugar, com a seguinte orientação: eles teriam que chegar antes 

de escurecer até o corredor.  

 O corredor ficava antes de Catuípe, não existiam estradas, e depois que 

estavam no corredor não tinham como se perder, pois tinha cerca dos dois lados. 

Ainda no corredor; o outro ponto de referência era a lagoa das pousadas. A lagoa 

das pousadas ficava para quem vem de Esquina Araújo, logo que passa a estrada 

que vai à Medeiros, atualmente propriedade do Antônio Martini, onde estão 

plantados eucaliptos. A lagoa era de águas cristalinas, de uma profundidade 

aproximada de 12 metros, e que muitas pessoas ao tomar banho perderam a vida. 

Essa era a lagoa das pousadas. Uma das coisas importantes que acontecia 

cruzando a lagoa das pousadas era parada obrigatória. Ao cruzar o cemitério da 

Scholtz, naquela canhada, perto da timbaúva, hoje terras do Senhor Guido Cassol, 

uns 100 metros abaixo existe o vestígio de uma pequena lagoa, perto dessa, tinha 

uma casa onde era feita a parada obrigatória. Pelas informações obtidas passadas 

de pai para filho e de avô para neto, nessa parada obrigatória se fazia uma 

documentação, acredita-se que era o relatório para onde ia essa pessoa, em que 

local iria residir. Reinaldo teve a oportunidade de falar com uma mulher que passou 

nessa parada obrigatória, em 1898, com seis anos de idade. Segundo ela, dormiram 

embaixo de uma árvore neste lugar e de manhã cedo, seu pai pegou os documentos 

e foi para esta casa que fazia a documentação, depois de mais de duas horas ele 

retornou e disse: podemos agora seguir viagem, vamos buscar a nossa 

independência econômica. Esse pessoal que seguiu a Três de Maio e Horizontina, 

colonizando esses municípios se encontrava de vez em quando no comércio, e eles 

poderiam ter sugerido o nome Independência, talvez porque era o grande sonho 

dessas pessoas conseguirem sua independência financeira ao vir colonizar essas 

terras tão ricas e promissoras.   

  Conta-se, mas sem nenhuma base científica, outra versão sobre o nome do 

município que tinha ligação com os bandidos banidos de Santo Ângelo antes de 

1890 e que expulsos daquele município tinham que atravessar o Rio Santa Rosa 
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com os seus pertences e se instalaram aqui. Esses “condenados” foram cultivando 

suas pequenas frações de terra para terem seu próprio alimento. 

  Os primeiros moradores enfrentaram dificuldades, pois Independência se 

dividia em duas partes; a zona do campo e a zona da mata. Devido as matas 

fechadas, havia invasão dos animais selvagens que traziam grandes prejuízos para 

os pequenos agricultores que cultivavam suas áreas de terras abertas no meio da 

mata abrindo picadas para poder transportar seus produtos, que levavam dias até 

chegar a seu destino, que era Santo Ângelo, Giruá, Santa Rosa e Ijuí, pois o meio de 

transporte eram cavalos e carroças puxadas a bois. Muitas vezes no meio do 

caminho eram assaltados, pois havia ladrões, oriundos de Santo Ângelo. As 

primeiras casas eram cobertas por capim e com paredes levantadas com varas 

tramadas e rebocadas com barro. Gustavo Lundim foi o primeiro carpinteiro que 

construiu casa de madeira residencial coberta por tabuinhas, esta por sua vez, era 

para o pai de Felício Pinto.        

Laureano Xavier de Barros, avô de Juvenal Lundim, falecido em 1934 com a 

idade de 110 anos, foi o primeiro agricultor que adquiriu posses de terra em 

Independência, plantava nelas produtos agrícolas como cereais, mandioca, batata e 

verduras e que muitas vezes reclamava que os bugres do Inhacorá, vinham roubar 

milho verde de sua propriedade. 

            As famílias se envolviam com atividades domésticas, como costumes faziam 

visitas aos vizinhos mais próximos, eram feitas serenatas, com gaiteiros, cantadores 

e trovadores. As crianças ficavam envolvidas com brincadeiras, enquanto os pais 

contavam “causos”. As famílias eram descendentes de italianos, alemães, 

poloneses, luso-brasileiros, havendo uma miscegenação de raças, e que ainda hoje 

conservam alguns traços culturais. 

A erva-mate, que era produzida servia para subsistência e o que sobrava era 

vendido em São Luis Gonzaga e São Borja. A primeira loja comercial que abriu em 

nosso município foi de propriedade de Miguel Torgeski. Anísio Araújo e Silva montou 

a primeira ferraria, mais tarde exerceu a função de inspetor de Quarteirão, como 

auxiliar de autoridades administrativas de Santo Ângelo e desempenhou durante 

dezessete anos a função de Juiz de Paz. 
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          O primeiro professor era da rede estadual, Serafim Beltrão. Ele morava e 

lecionava em Esquina Scholtz e seu filho, Valdomiro Beltrão foi o primeiro professor 

municipal, em Esquina Farias, e a primeira professora foi Frida Krewer. 

          Aos poucos a população aumentava e sentia-se a necessidade de novas 

atividades para atender as suas necessidades quando então José Ervino Becker 

abriu uma alfaiataria e também uma barbearia. As reuniões dançantes iniciavam 

antes do anoitecer e só terminavam ao raiar do dia. Os bailes eram realizados no 

salão de Guilherme Peno. Durante os festejos muitas vezes ocorriam discussões, 

entreveros e brigas que resultavam em tiros e estouros de facões, mas sem mortes 

graças à intervenção das autoridades locais (Juiz de Paz, Subprefeito e pessoas de 

bem). Em um desses bailes, entretanto, o “negro Artur” assassinou o Sr. Guilherme 

Peno, por motivo desconhecido, e por isso, não se fez mais bailes naquele salão. 

Mais tarde Arnoldo Hirsch construiu outro salão de bailes.  

          Constante Meller estabeleceu-se com um moinho e mais tarde serraria nas 

proximidades do rio Quarainzinho. Na mesma época, à margem do Lajeado Silva, 

Frederico Budel montou uma serraria. 

          Com o desenvolvimento das diversas atividades, além da agricultura e 

aumento da população, começaram a se instalar novas casas comerciais e 

residenciais normalmente feitas de madeira e assim a história do nosso município 

começa a ser construída, graças a coragem, a vontade soberana dos pioneiros, 

forças vivas que não mediram esforços pelo seu o progresso. 

Segundo a revista Relatório (188 p.1). 

 

“A história de um povo se faz pelas suas obras e pela sua 

gente. Em Independência, onde o progresso e o crescimento 

entrelaçados fez berço de moradia, confessa-se, sem 

hipérbole, que os ideais de construção de seu povo está sendo 

cumprido”. 

 

O município continuava crescendo e prosperando de maneira intensa, o povo 

precisava ser atendido em suas necessidades legais. Assim, surge o cartório distrital, 
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que era atendido por Vilarim Rodrigues e ficava na Esquina Brasil Neves. Mais tarde, 

porém, o escrivão Frederico Rösing construiu seu cartório no povoado no qual José 

Jucundino Cardoso trabalhava como primeiro ajudante. No dia 30 de março de 1933 

foi celebrado, em cartório, o primeiro casamento na localidade, entre Arno Jäger e 

Otília Budel. Este foi presidido pelo Juiz de Paz José Jucundino Cardoso e 

secretariado pelo escrivão Frederico Rösing, sendo testemunho Afonso Primo e 

Lindolfo Jäger.   

           Joana Rolim foi a primeira parteira, era muito bem quista pela comunidade, 

pois tratava gratuitamente as mães mais carentes. Helmut Hoffmann foi o dono do 

primeiro açougue, fornecia carne verde e charque aos moradores do povoado. O 

primeiro seleiro foi o Sr. Strick, que fabricava arreios, rédeas, cinchas, relhos, laços e 

outros objetos de couro para os cavaleiros, tropeiros e agricultores que andavam a 

cavalo ou conduziam carroças, carrinhos e arados de tração animal. 

          Oto Scholz foi o segundo comerciante, que se estabeleceu em Esquina 

Scholz. Beno Scholz adquiriu o primeiro veículo automotor de carga, que 

transportava produtos coloniais e mercadorias a Santa Ângelo, Giruá, Ijuí, São Luiz 

Gonzaga, São Borja e destes para Independência. 

                       Josino Farias era o prático homeopático do povoado. A primeira pessoa a ser 

sepultada no cemitério de Esquina Scholz foi, segundo informações da época, o avô 

de Inácio Pinto, que durante muitos anos foi subprefeito do nosso município. A 

primeira ferraria foi de Frederico Willig, entre a propriedade de Jorge Reimann e 

Esquina Farias, e foi transferida para Três de Maio em 1915. 

A primeira linha de ônibus registrada na Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 

pertencia ao Senhor Constante Patias, que fazia linha desde 1915 entre 

Independência e Santo Ângelo. Mais tarde esta empresa foi vendida aos senhores 

Francisco Corrêa de Barros e Fernando Júlio Balke. Com a emancipação do 

município de Três de Maio em fevereiro de 1955 e empresa de ônibus foi extinta, e 

uma concessão de passageiros entre Independência e Três de Maio foi dada ao Sr. 

Alvino Jäger, que transportava estudantes da vila para os ginásios tresmaienses. 

            As missas, o catecismo e demais atos religiosos eram pregados pelo Padre 

Vigário Monsenhor Vicente Testani. A primeira missa foi rezada na moradia de João 
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Fagundes Ribeiro, que era arrozeiro e comerciante, pai do primeiro prefeito deste 

município, eleito nas eleições municipais em 15 de novembro de 1968. 

           Os atos religiosos ocorriam no prédio da Escola Municipal, construída ao norte 

do município. Com a construção da capela, as atividades religiosas passaram a 

realizar-se lá.   

 

2.1 EMANCIPAÇÃO 

                       Em 1962, líderes de Giruá, valendo-se do descontentamento das pessoas 

residentes em Esquina Araújo, Colônia Glória e Colônia Medeiros, principalmente, 

contra administração municipal de Três de Maio, resolveram anexar àquele zona ao  

vizinho município,Giruá, através de plebiscito, para isso, tinham que colher o número 

suficiente de assinaturas previstas nos dispositivos da lei vigente, relativo a 

emancipação, a anexação e a desanexações de área territoriais. 

           A Prefeitura Municipal de Giruá interessada na ampliação e enriquecimento de 

seu território, visto que queriam anexar essa importante zona agrícola, sem respeitar 

a autonomia e os direitos de Três de Maio, passou a patrolar as estradas gerais e 

vicinais destes lugares, que se encontrava em péssimo estado de conservação e de 

trafegabilidade tanto para veículos automotíveis como para tração animal. 

           A campanha se desenvolveu com grande entusiasmo entre Giruaenses e 

Trêsmaienses que residiam em Independência, posto que aqueles se lançaram à luta 

com enorme ardor e estes com extraordinário esforço para evitar a vitória 

plebiscitária, que parecia eminente aos líderes de Giruá. 

          João Saffi comandou a difícil batalha, teve que reunir todas as forças possíveis 

para lutar de casa em casa em prol da integridade territorial de Independência. 

Realizado o plebiscito, Três de Maio venceu por uma diferença de 36 votos e graças 

a essa vitória, Independência pode se emancipar no histórico dia 05 de setembro de 

1965.  

         Na tarde de 17 de março de 1963, no cartório de propriedade do Senhor João 

Saffi, instalado numa casa de madeira ao lado da residência de Juvenal Lundin, 

estavam conversando, juntamente com o professor Francisco Sales Guimarães, 

professor então do Grupo Escolar, sobre problemas administrativos que 
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descontentavam muitos habitantes de Independência, quando foi discutida a 

possibilidade de sua emancipação política e administrativa. 

         A idéia foi transmitida aos senhores Selmo Gressler, Arno Spengler, Francisco 

Borges Farias, Constante Campagnolo, Amélio Feliciano Fagundes e outros 

cidadãos da vila e do interior do distrito, dentre os quais alguns receberam com 

entusiasmos e outros com pessimismo. 

         No dia 14 de agosto de 1963 foi realizada a primeira reunião na sede distrital 

para tratar da organização do movimento emancipacionista. Dia 17 tiveram nova 

reunião, onde foi formado a Comissão de Emancipação; João Saffi, Fernando Júlio 

Balke, Protásio de Araújo e Silva, Armando Cornélius, Selmo Gressler, Arno 

Spengler, Francisco Borges Farias, Oswaldo Ribeiro da Silva, Léo Massier e Anísio 

de Araújo e Silva. A Comissão tratou de reunir a documentação exigida por lei, antes 

que expirasse o prazo, e no dia 30 de agosto foi entregue o processo a Comissão de 

Constituição da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.                                    

Devido a Revolução de 31 de março de 1964 a Assembléia Legislativa do Estado 

suspendeu a apreciação dos processos relativos ao pedido de emancipação, 

desanexação e de anexação de área territorial. Este fato permitiu que as pessoas 

somassem suas forças e pressionassem os membros do poder legislativo para 

deliberar o processo. Em junho, deste mesmo ano, o trabalho árduo foi coroado de 

êxito quando aprovado o processo emancipacionista e ficou marcado a data de 05 de 

setembro para a consulta plebiscitária. Começa, então, o trabalho de boca de urna, 

pela qual existia duas cédulas; uma com um  ‘sim’ e a outra com o ‘não’ e dia e noite 

os emancipacionistas trabalhavam , orientando os leitores para votarem na cédula do 

‘sim’. A luta foi difícil, porque Três de Maio não desejava perder seu distrito e muitos 

leitores não compreendiam a importância deste ato e se colocavam contra e 

emancipação, tentando convencer os eleitores a votar no ‘não’. Felizmente venceu o 

‘sim’ com uma diferença de 260 votos. Foi grande a alegria dos emancipacionistas, 

quando o Juiz de Direito da Comarca de Três de Maio anunciou a criação do novo 

município que levou este nome em virtude da constante luta pela sua independência, 

segundo Protásio de Araújo e Silva.  A Comissão ficou aguardando a data para a 

realização da eleição municipal que deveria eleger o primeiro prefeito e vice-prefeito 
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e a primeira Câmara de Vereadores. Esta data não foi fixada porque o então 

presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco extinguiu 

todos os partidos políticos. Diante deste fato histórico, o município foi criado, mas 

sem poder exercer quaisquer atividades públicas e administrativas. “O Presidente da 

República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 1º do Ato Complementar nº 

8, de 29 de março de 1966 resolveu nomear interventor no Município de 

Independência, Estado do Rio Grande do Sul , o senhor João Saffi. Brasília, em 20 

de abril de 1966, 145º da Independência e 78° da República.”  

  A solenidade da instalação do novo município e posse do interventor 

aconteceu no dia 22 de maio de 1966, ao lado da igreja católica, com a presença de 

autoridades civis, religiosa, eclesiástica , militares e numeroso público, foi realizado 

culto às 9:30 oficiado pelo pastor Sigfried Wally e às 10 horas santa missa realizada 

pelo Padre Vigário Afonso Durigon  e após seguiu os festejos populares.  

 A Lei que cria o município de Independência é nº 5.073, de 23 de outubro de 

1965 no governo estadual de Ildo Meneghetti e a câmara de vereadores foi 

constituída de sete membros. Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio 

Grande do Sul, em data de 25 de outubro de 1965 exemplar nº 86.  

 

2.2 MANDATÀRIOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 

INDEPENDÊNCIA DESDE A EMANCIPAÇÃO ATÉ OS DIAS ATUAIS 

           No dia 15 de novembro de 1968 ocorreu o primeiro pleito livre, para a escolha 

do Chefe do Poder Executivo e dos componentes da Câmara de Vereadores. Amélio 

Feliciano Fagundes e Azildo Grenzel foram eleitos  respectivamente para Prefeito e 

Vice- prefeito. Vereadores deste mandato;José Júlio Massariol, Aníbal Corrêa 

Borges, Nelcídio Wilson Martins Fauro, Leonel Lorenzon Dal Forno, Osmar Fermíno 

Domenighi, João Francisco Greff. 

          Em 15 de novembro de 1972, novo pleito elegeu para prefeito o Sr. João Saffi 

e o Sr. Osmar Fermino Domenighi para vice-prefeito. A Câmara de Vereadores ficou 

assim composta; Adilar da Motta Zimmermman, Álvaro César da Silva, Aníbal Corrêa 

Borges, Antônio Fidélis da Silva Zamo, Arlindo Heinsch, Azildo Grenzel, Leonel 

Lorenzon Dal Forno, Reinaldo Boles Heinsch.  
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          Em 15 de novembro de 1982, foram eleitos o Sr. João Saffi para prefeito e 

para vice Daltro Orlando Robe. O Legislativo ficou composto pelos seguintes 

membros; Alcides Coracini Tiecher, Almeri dos Santos Dorneles, Dolindos de Souza, 

Francisco Borges Farias, Nelson Inácio Zart, Nilson Dal Forno, Rudy  João Massuda 

Cornélius. Após o falecimento do Sr. João Saffi, ocorrido no dia 20 de julho de 1984, 

assumiu a chefia do Executivo Municipal, o vice-prefeito, Senhor Daltro Orlando 

Robe.                         

          Em 15 de novembro de 1988 foram eleitos; Rudy João Massuda Cornélius 

para prefeito, e para vice-prefeito Glei Amaro Linhares. Foram componentes do 

legislativo do município; Ottmar Froeder, Ernani Luiz Pavlak Tiecher, Gilberto 

Marasca, Jorge Luis Baú, Valci Prestes Zimmermann, Jaime Renato Redel, Diomar 

Auzani, Antônio Avelino Ferreira, Gentil Stasiak Crischon. 

           No dia 03 de outubro de 1992, foram eleitos; Nilson Dal Forno para prefeito e 

Leonardo Torzeczki para vice-prefeito. A Câmara de Vereadores ficou assim 

definida; Antônio Avelino Ferreira, Daniel Barros de Mello, Diomar Auzani, José 

Antônio Mensch, Jaime Renato Redel, José da Silva Rischter, Osmar Firmino 

Domenighi, Valci Prestes Zimmermann.    

           Em outubro de 1996, no 7º mandato da adminitração municipal  foi eleito 

prefeito Daltro Orlando Robe e vice João Dilmar Meller . Os vereadores eleitos foram; 

Ademar Richter Barros, Ademir Matielli, Antônio Avelino Ferreira, Francisco Calegari 

de Oliveira, Jaime Renato Redel, Jorge Luis Baú, Maria Helder Botton, Saldanha 

Boyarski Borges, Valdir Boles Heinsch.  

           No 8º mandato, em 2000 foi eleito prefeito municipal Rudy  João Massuda 

Cornelius e Marcos Vanderlei Martini  para vice-prefeito. Os vereadores eleitos deste 

pleito; Luís de Souza Cruz, Antônio Avelino Ferreira,  José Valmor Pipper, Dirceu 

Soares Cabral, Gilberto Luis Baitto, Diomar Auzani, Daniel Barros de Mello, Ernani 

Luiz Pavlak Tiecher,José da Silva Richter.  

           Em 2004, pelo 9º mandato foram eleitos; João Edécio Graef, para prefeito e 

para vice-prefeito Nelson Dal’Agnese. Fizeram parte do legislativo municipal; Adilar 

Meller, Arnaldo Loir Bozz, Gilberto Luis Baiotto, Saldanha Boyarski Borges, Henrique 
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Gresele Szareski, Joailson Roberto Redel, José da Silva Richter, Carlos Spengler, 

Jair Martini. 

           Em 2008, pelo 10º mandato foram reeleitos; João Edécio Graef, para prefeito 

e para vice-prefeito Nelson Dal’Agnese. Fizeram parte do legislativo municipal; 

Joailson Roberto Redel, Saldanha Boyarski Borges, Henrique Luiz Gresele Szareski, 

José da Silva Richter, Adilar Meller, Gilberto Luis Baiotto, Ernani Luiz Pavlak Tiecher, 

Antônio Avelino Ferreira, Elio Venites. 

Em 2012, pelo 11º mandato foram eleitos; Gilberto Marasca, para prefeito e 

para vice-prefeito Saldanha Boyarski Borges. Fizem parte do legislativo municipal; 

José da Silva Richter, Joailson Roberto Redel, Francisco Calegari de Oliveira, Gilmar 

Rolim da Silva, Diomar Auzani, Delci Eliane Froeder, Henrique Luiz Gresele 

Szareski, João Adir Rodrigues Moreira, Maria Luiza Bermann Kanieski. 

            

2.3 DATAS QUE MARCARAM A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE 

INDEPENDÊNCIA 

1890 – Chegada dos primeiros habitantes em Independência. 

1898 – Surge o primeiro estabelecimento comercial em Esquina Araújo. 

1900 – Surge o segundo estabelecimento em Esquina Schöltz 

1920 – Inaugurada a primeira loja comercial 

1925 - Fundação e Instalação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. 

1926 – Inauguração da Escola Primeiro de Maio. 

1930 – Foi  nomeado  a primeira autoridade ; Inspetor de Seção(Anísio de Araújo). 

1933 – Em 30/03/33 primeiro casamento entre Arno Jager e Otília Budel. 

         - O povoado de Independência foi elevado a categoria de vila. 

1934 – Primeiro agricultor a adquirir posse agrícola no município ( Laureano Xavier 

de Barros). 

1952 – Primeira linha de ônibus entre Independência e Santo Ângelo. 

1954 – A Vila de Independência passa a ser distrito de Três de Maio. 

1955 – Primeira linha de passageiro entre Independência e Três de Maio. 

1957-  Criação da Escola Estadual Duque de Caxias. 

1958 – Em 11/12/58 Escola Dante Marasca passa a ser da rede estadual. 
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1963 – Criação da Escola São Roque. 

1965 – Em 05/09/65 plebiscito que decidiu a criação do município. 

         - Dia 23/10/65 emancipação do município e celebrada a primeira missa pelo 

padre 

           Monsenhor Vicente Testani. 

1966 – Instalação e transcrição da Ata de Criação do Município. 

         - Posse do primeiro mandatário, Sr. João Saffi, interventor federal em 

22/05/1966. 

1968 – Primeira eleição. 

1969 - Inauguração do Parque Infantil, Palanque Oficial e Quadra de Esporte. 

1970 – Em 19/05/70 deste ano foi autorizado o funcionamento do Ginásio Estadual 

de Independência. 

         - Em 30/06/70 Instalação oficial do Ginásio Amélio Fagundes. 

1970 – Criação e instalação da Delegacia de Polícia. 

         - Em 24/05/70 inauguração da matriz católica. 

1971 – Fundação do CTG EM 20/09/71. 

1972 - Instalação do Centro Telefônico. 

1976 – Em 24/10/76 inauguração do novo prédio da Escola Primeiro de Maio. 

1977 – Instituição da Bandeira do Município. 

1984 – Em maio é adquirida a área da construção do prédio da prefeitura. 

         - Em 13/05/84 inauguração da Escola Getúlio Vargas. 

1985 – Inicio do asfaltamento nas vias públicas do município. 

         - Inauguração do asfalto da RS 342 em 06/11/85 

         - Fundação da Empresa Romar Mann. 

1986 – 05/09/86 inauguração oficial do prédio da prefeitura. 

1987 – Inauguração em 03/03/1987 do Estádio Municipal Azildo Grenzel. 

1988 - Instalação do Banco do Brasil. 

         - Construção do prédio da creche. 

1989 – Início das atividades do Sicredi em nosso município. 

1993 – Autorizações de funcionamento das Classes de Jardim de Infância na Escola  

Getúlio Vargas. 
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1994 - Início do Conselho Tutelar no município.  

1995 – Fundação da APAE em 23/03/95. 

1999 – Inauguração da creche municipal.          

         - Inauguração do novo prédio do Hospital Cristo Rei. 

2005 – Inauguração da ampliação do novo prédio da Escola de Ed. Infantil Lar da 

Criança. 

2007 – A Paróquia Santa Rosa de Lima faz doação antigo prédio do hospital para a 

Prefeitura Municipal. 

         - Inicio das atividades do Posto do Banrisul. 

2013-Inauguração do Complexo Esportivo Azildo Grenzel 

2013-Parceria Administração Municipal e Paróquia Santa Rosa de Lima na 

organização de parte do Antigo Predio do Hospital, para funcionamento do Programa 

Mais Educação 
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3. EDUCAÇÃO - PARTE DESTA HISTÓRIA 

 

3.1 Escolas Municipais 

3.1.1 E.E.E.F. PRIMEIRO DE MAIO – LAJEADO SILVA - INDEPENDÊNCIA 

 Aos cinco dias do mês de novembro de 1925, na localidade de Lajeado Silva, 

distrito de Giruá, município de Santo Ângelo, reuniu-se vários senhores, a fim de 

tratar sobre a fundação de uma escola  nesta localidade. 

 O terreno foi doado pelo Sr. Augusto Baiffus as madeiras foram retiradas do 

próprio terreno. Os senhores que pensaram na  fundação da escola vieram de Ijuí, 

Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Panambi e Santa Cruz, esses mesmos foram que 

construíram a escola. 

 A Escola foi inaugurada no dia 1° de Maio. A festa de inauguração foi 

realizada em Independência  pois era o centro mais populoso. 

 No momento da inauguração tomou posse o professor municipal Pedro 

Guimarães Filho, recebendo o seu ordenado por aluno, no valor de 1 réis, recebendo 

o ordenado pelo município. A escola foi aberta com 48 alunos. 

 O professor Pedro Guimarães Filho lecionou até fins de 1928. O professor 

Oscar Jack administrou até 1931. No ano de 1932 lecionou o professor Bertoldo 

Reschque o qual foi expulso pela sociedade no segundo semestre pelo motivo de 

castigar os alunos severamente, foi substituído pelo professor Max Milhan 

Waloschek, que lecionou até fins de 1932 e os pais  revoltaram –se com o professor 

e não mandaram seus filhos na escola. 

 Em 1930 a sociedade construiu uma casa para o professor, pois até então se 

hospedava na casa do presidente da escola Sr Augusto Beilffus. 

 Este povo chegou ao ponto de fazer duas escolas na mesma localidade, eram 

dois partidos, tiraram parte desta escola o que julgaram ter direito, e fizeram outra 

escola a quinhentos metros retirada, era um período de desordem ( 1933-1936). 

 Só voltou a reinar a paz nesta escola depois que esta escola escriturada ao 

município unindo novamente os dois partidos e os dois prédios. 

 Esta escola foi construída com a idéia de servir de capela a fim de que esta 

sociedade celebrava aqui seus cultos religiosos. 

 



 50 

 Após a escola ser do município a mesma foi administrada por professores 

municipais. Voltou o professor Pedrinho Guimarães Filho que muito fez em prol desta 

escola, lecionou sozinho até 1945, em 1945 sua filha Elza Lucinda Guimarães veio 

lhe assessorar. Em 1950 a professora se aposentou, ficando novamente somente 

uma professora. Em 1957 entrou a professora Leni Dora Schakofski. 

 No ano de 1959 foi construído um novo prédio escolar. O prédio foi construído 

com a ajuda da comunidade e da Prefeitura Municipal de Três de Maio que ajudou 

com Cr$ 10.000,00 dia 11 de novembro de 1962 foi inaugurado o novo prédio, após 

três anos a escola velha foi destinada a capela. A escola teve a duração de 6 anos e 

estava sujeita a um desabamento oferecendo sérios perigos aos alunos, mas a 

prefeitura de Independência prontificou-se em reformá-la de 1957 até 1963 só 

lecionava um professor em dois turnos. Em 1970 o número de alunos aumentou para 

108, passando a ter quatro professores. 

 No dia 28 de agosto de 1976 reuniram-se em uma sala de aula os membros 

da Escola Primeiro de Maio e os membros da Comunidade Evangélica de lajeado 

Silva a fim de resolver sobre a construção do pavilhão de festas que deverá ser 

construído juntos. Todos os membros presentes se manifestaram de acordo. Foi 

resolvido desmanchar as benfeitorias velhas, a copa e a casa de moradia, e das 

duas e mais materiais construiu o pavilhão de festas. O pessoal para prestação de 

serviço na construção ficou bem claro que os pais de aluno ou membro da igreja 

trabalha um dia e sendo membro da igreja e pai de aluno dois dias. No dia 24 de 

outubro de 1976 foi inaugurado o novo prédio escolar construída pela administração 

de João Saffi. 

 Em 1983 foi implantada na escola o pré- escolar com 11 alunos matriculados. 

 Em 1985 foi implantado na escola a 6° série. 

 No dia 22 de junho de 1985 foi aprovado o estatuto do Circulo de Pais e 

Mestres da Escola. 

 Em 1992 foi escolhido um nome para a sala da pré- escola que ficou com o 

nome Bem-me-quer pois a mesma foi inaugurada em 20 de setembro com todas as 

estruturas adequadas. 
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 No ano de 1994 foi desativada a 5° e 6° série, passando a 4° série para o 

turno vespertino. 

 Hoje a escola consta com 4 turmas de 1° até a 4° série, num total de 8 alunos 

e 1 professora. 

            Em 2014 a escola desenvolveu suas atividades no turno da manhã. 

           Já em 2015, a escola passa a funcionar no turno da tarde, aumentando para 

11 o número de alunos, contando com uma professora multisseriada de 1ª à 4ª, uma 

funcionária, atendimento uma vez por semana pela professora da sala de AEE  e 

atendimento de professores volantes, para fins de atendimento do planejamento das 

atividades da professora semanalmente. 

 

3.1.2 E.M.E.F. SÃO ROQUE – RINCÃO MEDEIROS - INDEPENDÊNCIA 

 Segundo relato da primeira professora, Aldair Rieger, a escola era chamada 

SEDEP São Roque, foi em acordo com o Governo Estadual, na pessoa do Senhor 

Leonel de Moura Brisola e o prefeito Municipal de Três de Maio Germano Dockorn. 

Tendo como fundador Senhor Ulisses da Silva que doou o terreno, para construção 

da igreja e da escola. No ano de 1962, deu-se início das atividades nesta escola com 

19 alunos matriculados. 

O nome da escola originou-se do padroeiro da comunidade Católica São 

Roque.  No local havia uma pequena capela que comportava apenas o padre e as 

demais pessoas que participavam da missa ao ar livre. 

Segundo documento existente na escola, no ano de 1964, no dia 22 de agosto 

foi fundado o COM tendo primeiro presidente o senhor Simão Sampaio, secretário 

Pedro Berti e Pedro da Silva, tesoureiro Carlos Lemanski, eleitos através de votação 

sob direção das professoras Marina Bittencourt e Cecília Pinzon 

As primeiras professoras foram; Aldair Bós Rieger, Cecília Pinzon, Marina 

Bitencourt, Maria Brandão e Iolanda Coracini Losekam. 

O professor era visto como ponto de referência na comunidade, representando 

certa liderança. Os pais participavam mais na educação de seus filhos, eram rígidos 

e davam autonomia para o professor agir caso fosse necessário, também eram 

evidentes os hábitos de boas maneiras. 



 52 

Para a construção da nova capela e da escola, os moradores tiveram que 

derrubar árvores, porque a área era cercada de mata. O Padre vinha de Três de 

Maio para rezar missas, permanecendo dois dias na comunidade, sendo que o 

primeiro dia dava catequese para os jovens e a professora para as crianças. O 

almoço para o padre era preparado pela senhora Genoveva Bóz e o pouso era na 

casa do senhor Dinde Massariol. 

A escola São Roque era construída de madeira, com uma sala de aula e uma 

despensa, um professor que atendia em média 30 alunos em turno único e se tivesse 

dois professores o atendimento era na mesma sala de aula e mesmo assim os 

alunos aprendiam. 

A escola Municipal de Ensino Fundamental São Roque de Rincão dos 

Medeiros 

Está localizada na zona rural, foi criada pela portaria 24141 de 08 de novembro de 

1979, denominada Escola Municipal de 1º Grau Incompleto São Roque mantendo de 

1ª a 4 ª séries. 

  De acordo com a portaria 24141 de 1979 o Secretário Estadual de Educação 

face a resolução nº.111/CEE autoriza a reorganização da Escola Municipal São 

Roque de Independência, em funcionamento desde 1963, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 48, de 20 de outubro de 1977, que passou a designar-se Escola 

Municipal de 1º Grau Incompleto São Roque. 

 A referida escola oferece o Ensino Fundamental de 9 anos atendendo alunos 

de 1ª a 4ª séries e esta instituição de Ensino denomina-se Escola Municipal de 

Ensino Fundamental São Roque, conforme Decreto Municipal nº 031/99 de 

dezembro de 1999, com base legal na Resolução nº234/98 do CEE.  

Todos os alunos são oriundos da zona rural, sendo famílias de 

pequenos agricultores ou agregados. 

Todos os alunos utilizam transporte escolar para chegar à escola. 

A escola em 2015, conta com 11 alunos, uma professora e uma 

funcionária. Também tem o atendimento de professores volante, para que ocorra o 

planejamento semanal da professora regente. 
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3.1.3 E.M.E.I. LAR DA CRIANÇA - CIDADE 

 A escola antiga CRECHE foi criada em 1987 e concluída no ano de 1988, 

sendo a mesma inaugurada no final deste, onde começou o seu funcionamento em 

1989 prestando serviço a crianças carentes de 0 a 6 anos em turno integral, sendo a 

mesma mantida exclusivamente pelo Município com o decreto de criação Nº. 024/93. 

Não tinha professores, eram os funcionários que cuidavam das crianças.  

                    Em 2002 a mesma é autorizada ao funcionamento de Educação 

Infantil com o decreto Nº. 049/2001, passando a denominar-se Escola Municipal 

de Educação Infantil Lar da Criança. 

                        A escola passou por reformas devido ao grande número de 

crianças em 2004, mais uma ampliação de 03 salas de aula,1 dormitório, 1 

fraldário e 2 banheiros, concluída em 2005, para atender a grande procura. 

                       Hoje a escola atende 124 crianças distribuídas: 6 meses a 3 anos 

berçários e maternal e 4 e 5 anos no Pré,  tendo uma equipe de 39 funcionários 

com corpo docente de dezesseis professores, dos quais seis são de oficina ou 

professor volante para atender as turmas enquanto os professores realizam seu 

planejamento semanal, mais direção e vice-direção, sendo ainda grande a 

procura por vagas nos berçários. 

                 A EMEI Lar da Criança atende alunos oriundos da zona urbana e zona 

rural da classe média baixa.  

 

3.1.4 E.M.E.F. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - CIDADE 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Getúlio Vargas, 

localiza-se no perímetro urbano no loteamento cidade alta na Avenida Ignácio Pinto 

Número 547. Este educandário surgiu com a povoação da comunidade Vila 

Camargo, no qual várias famílias residentes nesta comunidade possuíam filhos com 

idade de frequência escolar. A dificuldade existente na época era a distância da 

escola. Diante dessa realidade, partiu então do interesse da comunidade juntamente 

com a Administração Municipal a criação desta escola e através do decreto sobre o 
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número 041/82 em 21 de dezembro de 1982, foi autorizado o funcionamento da 

mesma pela Portaria nº 55706/83 em 21 de dezembro de 1983 pelo Governo do 

Estado. Os atos inaugurais ocorreram em 13 de maio de 1984 quando no momento 

contava com 92 alunos de 1ª a 5ª séries e 10 professores. A primeira diretoria do 

CPM era composta pelos seguintes membros: Presidente Amandio Paim; Vice-

Presidente João S. de Lima; 1º Secretário Professora NoemiaWeschenfelder; 2º 

Secretário Vitor Rolim de Moura; 1º Tesoureiro Professora Ana Bertoldo; 2º 

Tesoureiro Luis Nunes; Conselho Fiscal: Vilson MinettoWazlauzck, Valmir Picco, 

João Correa Fogaça. 

O corpo docente era formado por: Odete Luiza GirardieAbreu(diretora), Ana 

Bertoldo, Maria Cristina Tiecher, LondiStroscher, Miriam Jordão Spengler, Cleusa 

JucelaMeller, Sonia Ingrid Ribeiro, Marta Mann Baiotto, Manuel Barros Pacheco e 

NoemiaWeschenfelder. 

Com o crescimento da população estudantil houve a necessidade de 

implantar, nesta instituição escolar, novas séries e ampliar o espaço físico para 

acolher a demanda que aumentava ano após ano. 

A escola hoje atende uma clientela de 390 alunos do Jardim a 9ª série, com 

12 salas de aula, refeitório, biblioteca, laboratório de informática,sala de recursos 

AEE, 5 salas de Setores Administrativos e um ginásio esportivo equipado para o 

funcionamento das aulas de Educação Física.  

A filosofia da escola é “Educar integralmente de forma coletiva, formando 

cidadãos comprometidos com os valores cultivados pela comunidade escolar e com 

o processo ensino-aprendizagem” buscando valorizar a cultura e o conhecimento 

existente, aperfeiçoando o saber de forma coletiva, formando cidadãos capazes de 

interagir no meio em que vivem através do respeito mútuo, honestidade, 

comprometimento, união e responsabilidade. 

As atividades são diversificadas e a forma de ensinar é em torno da realização 

da auto-estima, em que o educando aprende através de oficinas de brincadeiras, 

informática, oficina de dança, reforço pedagógico e constante formação dos 

educadores, aprimorando os conhecimentos, revendo a prática pedagógica com 

situações de estudos direcionados a todos os segmentos da escola, sendo desta 
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forma, de grande importância para a formação constante das crianças e 

adolescentes. 

Dando importância a uma melhor qualidade de ensino temos como, meta 

concretizar nossos anseios, traçando coletivamente nossos objetivos, fazendo da 

nossa escola um ambiente familiar, acolhedor, participativo e transformador. Desta 

forma, é preciso buscar a união do grupo de educadores, o bom relacionamento, 

bem como, a integração entre funcionários, educandos e todas as famílias que fazem 

parte deste contexto, para que assim, unidos, possamos conhecer melhor a 

realidade da escola que temos, concretizando com maior comprometimento a escola 

que queremos, ou seja, uma escola ajustada ao resgate de valores, motivando no 

ser humano a busca da cidadania elevando a auto-estima de todos os integrantes da 

comunidade escolar. 

Neste contexto, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Getúlio 

Vargas promove o Festival da Canção que tem por objetivo revelar novos talentos 

municipais e regionais através da interpretação dos diferentes gêneros da música 

popular brasileira, valorizando potencialidades de cada indivíduo. Na época de sua 

origem, no ano de 1991, denominava-se FEIMUC – Festival Intercolegial Municipal 

da Canção. Atualmente é realizado o FERCAPO – Festival Regional da Canção 

Popular unificando as modalidades e abrangendo as categorias sendo um dos 

maiores eventos culturais do município,  também reconhecido a nível regional.  

 

 3.2  Escolas Estaduais 

 3.2.1 E.E.E.B. AMÉLIO FAGUNDES - CIDADE 

Desde quando esta escola surgiu? Como ela surgiu? Por que ela foi pensada, 

desejada e criada? Para quê esta escola existe? Qual o seu grande objetivo? Quais 

os seus grandes projetos? 

Para respondermos a estas questões, é necessário num primeiro momento 

fazermos uma retrospectiva histórica e identificar elementos fundamentais capazes 

de justificarem os motivos maiores de sua de sua fundação. 
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É ano de 1925... Em Independência na Esquina Scholz, começa a funcionar 

uma escola particular que mais tarde passa a ser municipal. Esta escola teve como 

Professor e Diretor o Senhor Valdomiro Beltrão da Silveira. 

Nesta época Independência pertencia a Santo Ângelo e o Professor 

Waldomiro Beltrão encaminhava muitos documentos para este município. Além de 

ele ser Professor, ele também era curandeiro. 

Este Professor era filho de Serafim Beltrão da Silveira. E conforme o livro: 

Histórico e Prestações de Contas do Município de Independência - Administração 

João Saffi - 1969 consta que: 

“Serafim Beltrão da Silveira, em Esquina Scholz, foi o primeiro clarão de luz de saber 

que se fixou com escola pública estadual para a felicidade de seus alunos e de seus 

pais. Mais tarde, seu filho Valdomiro Beltrão da Silveira foi o primeiro mestre-escola 

Municipal em Esquina Farias e desta então nascente Independência. A primeira 

auxiliar de ensino foi à pioneira jovem Frida Klewer. Foram estes professores os 

pioneiros, aqueles que lançaram a boa semente da aprendizagem e da formação de 

bons hábitos à mente das crianças e dos adolescentes analfabetos, pelo que não 

devem cair no esquecimento das atuais e das futuras gerações que habitam e que 

habitarão nosso futuro município”. 

Com isso, podemos perceber que as sementes da boa formação foram 

lançadas com profundidade pelos primeiros educadores em nosso município e que a 

formação de bons hábitos, de valores já estiveram presentes nas práticas 

pedagógicas das primeiras escolas e em especial na primeira escola que deu origem 

a Escola Amélio Fagundes. 

É importante também salientar, que um dos objetivos dos primeiros 

professores era também lançar a semente da aprendizagem, e este continua sendo a 

grande finalidade da escola Amélio Fagundes hoje: CONSTRUIR O 

CONHECIMENTO. 

Em 1925, quem governava o nosso Estado era o senhor Borges de Medeiros 

e o nosso País era o Senhor Artur Bernardes. E no contexto nacional a principal 

política adotada pela classe dominante era a “Café com Leite”, baseado 

essencialmente nas grandes propriedades de terras e na centralização do poderes 
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entre São Paulo e Minas Gerais. Enquanto o Rio Grande do Sul neste momento 

serviu de mercado fornecedor de produtos agropecuários. 

Tendo presente estes elementos é necessário destacar que as primeiras 

escolas públicas surgidas no Brasil e Rio Grande do Sul iniciaram no início do século 

XX. E na nossa região as primeiras escolas surgiram a partir da colonização da 

mesma, isto é, desde 1915. 

Só para termos idéia do número de alunos que estudavam no Rio Grande do 

Sul em 1889, é preciso imaginar uma população de 897.455 pessoas com apenas 

16.479 alunos no ensino primário. 

 

PARA QUÊ TODOS ESTES DADOS? 

A origem da Escola Amélio Fagundes está intimamente ligada com as 

primeiras aulas, com os primeiros professores que trabalharam na Esquina Schotlz; 

professores Valdomiro Beltrão e Lindóia Beltrão e com a vida e o processo de 

aprendizagem dos 90 alunos desta primeira escola. 

Os dados acima são fundamentais para compreendermos a formação da 

nossa escola num contexto geral, onde Independência neste período está num 

processo de colonização, da vinda de migrantes das Colônias Velhas, que estão em 

busca de novas áreas de cultivo e povoamento. 

E a educação como tal não foge à regra de todas  as relações sociais que 

começarão a acontecer nestes novos espaços. E os conteúdos trabalhados 

conforme alguns depoimentos de pessoas que estudaram nestas primeiras escolas e 

especificamente neste primeiro Grupo Escolar tinham significado para a vida em 

comunidade: “Meu avô estudava lá. Foi três meses na aula. Entrou com 12 anos. 

Aprendeu geografia, cubar terras... Ele sabia coisas que eu com muitos anos de 

escola, ainda não tinha compreendido”. 

Mais tarde em 1934, esta Escola foi mudada para um novo prédio, onde hoje 

se localiza a Indústria de seu Romar Mann. E aí lecionou o professor Valdomiro 

Beltrão e a Professora Lindóia Brandão. 
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Em 1939, fundado como Grupo Escolar de Independência funcionou em locais 

como: proximidades da Rodoviária, num prédio onde hoje é a Prefeitura Municipal e 

em outros locais. 

             E em 1969, devido ao grande empenho, dedicação e amor que o 1º 

professor-Mestre desta Escola sempre teve por ela, a Escola passou a ser chamada 

Grupo Escolar Valdomiro Beltrão. Devido às precárias condições do prédio, foi 

construído novo prédio junto às instalações do Ginásio Estadual, onde hoje funciona 

a Escola Amélio Fagundes. 

Mas como surgiu o Ginásio Estadual de Independência 

O grande motivo foi a necessidade de uma escola que proporcionasse o 

ensino de 1º grau completo e devido a grande insistência por parte da população 

deste município, pessoas interessadas começaram um movimento para a aquisição 

de terreno e verbas para a construção do prédio. 

A administração de nosso município representada pela pessoa do Sr. João 

Saffi de propôs a entrar em contato com o Governo do Estado. O terreno foi 

adquirido do Sr. Anísio Araújo e Silva e sua esposa Mariana Álvares de Araújo. 

Assim em 1968 iniciou-se a construção do prédio, ainda durante a 

administração João Saffi. Somente durante a administração do Sr. Amélio Feliciano 

Fagundes é que foi instalado o Ginásio Estadual de Independência, através de 

contratos com o Governo do Estado e o Conselho Estadual de Educação. 

O 1º ano letivo na nova escola iniciou no dia 1º de junho de 1970, com oito 

professores e cinqüenta alunos. No ano de 1971 a escola funcionou com 04 turmas, 

tendo como Diretora a professora Célia Fagundes. 

Em 1973 assumiu a direção do Ginásio Estadual de Independência o 

professor Antoninho Rossato. Ambos, juntamente com a equipe de professores da 

época, conseguiram superar a maioria das dificuldades, elevando e fortificando o 

nome da Escola. 

Conforme o relatório administrativo 1969-19972 sobre: O Ginásio Estadual é 

“A GRANDE CONQUISTA EDUCACIONAL PARA INDEPENDÊNCIA” 

Ao assumir o cargo de Prefeito Municipal uma das primeiras preocupações do 

Senhor Amélio Fagundes, foi conseguir para o Município um Curso Ginasial. Até 
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então, a população infantil que desejasse continuar os estudos após a conclusão da 

5ª série forçosamente tinha de matricular-se em escolas de outros municípios. Esta 

situação, além de exigir mais esforço dos jovens, constituía para os pais motivo para 

muitas despesas, e, portanto era um privilégio dos mais favorecidos. 

Já em 19 de maio de 1969 foi encaminhado pela Administração um 

requerimento ao Secretário de Educação e Cultura, solicitando a criação de um 

Ginásio Estadual no município. 

A partir de então, muita labuta, muitos expedientes. No entanto, os grandes 

esforços da Administração foram recompensados, em maio de 1970, quando foi 

autorizado o funcionamento do Ginásio Estadual de Independência, a grande 

conquista para a educação do município. 

Enquanto a Administração se preocupava com a autorização para o 

funcionamento do Ginásio Estadual, teve que providenciar também, a construção de 

um prédio de Alvenaria para a referida Escola. Na verdade o Interventor João Saffi 

havia deixado um começo e uma planta, mas era necessário edificar o prédio e os 

Cr$ 12.000,00 destinados para tal não foram suficientes. O executivo procurou então 

cobrir as despesas desta realização com outras verbas municipais. Realmente, as 

verbas foram muito bem aplicadas, pois hoje Independência possui um amplo prédio 

para seu Ginásio, condizente com sua elevada finalidade. 

Ainda no quatriênio 1969/1972, a prefeitura adquiriu mais uma fração de terras 

para o Ginásio Estadual, anexadas ao terreno já existentes, com o objetivo de 

oferecer ao Estado as condições mínimas para a construção de um moderno prédio 

escolar, onde pudessem estudar todos os alunos do Ensino Fundamental. 

 

HISTÓRICO DA ESCOLA ESTADUAL DE 2º GRAU DE INDEPENDÊNCIA 

 

A Escola de 2º Grau de Independência surgiu do desejo e da necessidade da 

maioria dos alunos em continuar seus estudos. 

A comunidade sentiu o problema destes jovens, uniu-se e foi em busca de 

condições para que se instalasse aqui uma escola de 2º grau. O processo 



 60 

encaminhado à secretaria de Educação e Cultura foi aprovado e em 1975 foi criada a 

Escola Estadual de 2º Grau com habilitação parcial em Auxiliar em Adubação. 

A escolha desta especialização se justifica por ser Independência um 

município totalmente agrícola e este curso viria atender em parte as necessidades 

locais. 

 

UNIFICAÇÃO 

Em 10 de setembro de 1977 em ofício dos diretores da Escola Estadual de 2º 

Grau Odila da Cruz Rossato, Ginásio Estadual de Independência Antoninho Rossatto 

e do Grupo Escolar Valdomiro Beltrão solicitaram ao Sr. Secretário da Educação e 

Cultura Airton Santos Vargas a unificação dos três estabelecimentos de ensino, 

indicando que a fusão ocorreria automaticamente a partir do momento em que fosse 

aprovada a unificação pelo Conselho Estadual de Educação. A unificação se deu 

com vigência a partir de 1980, contemplando o Grupo Escolar Valdomiro Beltrão, o 

Ginásio Estadual de Independência e a Escola de 2º Grau passando a denominar-se 

ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS AMÉLIO FAGUNDES. 

 

QUEM É... E QUEM FOI AMÉLIO FAGUNDES 

BIOGRAFIA DO PATRONO 

Amélio Feliciano Fagundes, nasceu em 18 de maio de 1924 em Ijuí, filho de 

João Fagundes Ribeiro e de Eliza Meller Fagundes. Sendo que sua mãe de origem 

italiana e seu pai eram de origem brasileira. Desde cedo aprendeu com seus pais a 

atividade do comércio, a qual foi sua principal profissão por quase toda a vida. 

Cursou apenas o primário, sendo que na escola sempre figurou entre os primeiros da 

turma. 

Veio para o município de Independência, quando tinha cerca de cinco anos de 

idade, sendo que ali residiu sempre, até o seu desaparecimento. 

Em 19 de março de 1947 casou-se com Lilly Losekann, de cuja união o casal 

teve cinco filhos. Foi motorista. Prestou serviço militar durante o período de 1º de 

fevereiro de 1946 a 25 de agosto do mesmo ano, no 1º RCM de Santa Rosa, 

chegando ao posto de Cabo, fora das atividades políticas que exerceu, dedicou-se 
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também em prol do progresso religioso, diretamente como membro de Diretorias de 

Capela ou participando de Comissões, como da Paróquia Santa Rosa de Lima da 

qual é fundador. 

Pela colaboração que prestou ao exército recebeu em 16 de julho de 1971 um troféu 

do 1º RCM de Santa Rosa. 

Amava profundamente sua Pátria de integral respeito às autoridades 

constituídas e tinha plena consciência dos seus deveres patrióticos, concretamente 

demonstrada através do desempenho de cargos públicos, 1º como vereador da 

Câmara Municipal de Três de Maio, durante o período de 1964 a 1968, 

representando o Distrito de Independência. Profundamente entusiasmado pelos 

ideais emancipacionistas foi um dos membros da comissão Emancipacionista do 

Município de Independência, tendo sido posteriormente o 1º Prefeito Municipal eleito, 

permanecendo à testa do Poder Público Municipal durante o período de 31 de janeiro 

de 1969 a 31 de janeiro de 1973. 

Ao assumir o cargo de Prefeito Municipal, uma das primeiras preocupações foi 

conseguir para o Município um curso ginasial, por isso em 19 de maio de 1969, 

encaminhou ao secretário da Educação, solicitando um Ginásio Estadual para o 

município, e conseguiu, pois em 08 de maio de 1970 foi aprovado o seu 

funcionamento pelo Egrégio Conselho Estadual de Educação e iniciou o seu 

funcionamento a 1º de junho de 1970. 

Amélio Fagundes foi um prefeito dinâmico deixando às gerações futuros 

caminhos abertos em geração ao progresso. 

O Sr. Amélio Fagundes veio a falecer no dia 06 de março de 1977.  

Comemoramos o aniversário da escola no dia 18 de maio, em homenagem ao 

nascimento do seu patrono. 

Através da Portaria n° 105 de 14 de abril de 2000, divulgada no Diário Oficial 

de 17 de abril de 2000, nossa Escola passou a denominar-se ESCOLA ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA AMÉLIO FAGUNDES. 

Atualmente a Escola conta com cerca de 530 alunos, desde as séries iniciais 

até o Ensino Médio. A mesma oferece espaços pedagógicos e serviços como 
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Biblioteca para pesquisas e empréstimos de livros, Laboratório de Informática, 

Laboratório de Ciências, Xerox, Auditório, Sala de Recursos para atendimento 

especializado, contando com profissional especializada para este serviço, sala de 

Audiovisual, Ginásio de Esportes e um amplo espaço de circulação, espaços estes 

que servem de amparo pedagógico e permitem ao aluno e ao professor desenvolver 

um trabalho com mais qualidade.  

A Escola tem como filosofia de trabalho: “Construir coletivamente uma 

educação para a autorrealização, participação, compromisso com a vida e a 

transformação social.” Neste sentido são desenvolvidas várias ações pedagógicas e 

projetos voltados para a realidade e que contemplem o contexto da escola e do 

aluno. Temos o Projeto de Leitura que já funciona há vários anos e outros voltados à 

preservação ambiental, aos cuidados com a vida e o respeito ás diferenças. 

Em relação ao perfil do aluno a escola busca formar um aluno pesquisador e 

que possa de forma consciente e autônoma concretizar saberes e construir projetos 

de vida que viabilizem a inclusão, a inserção social de todos e o pleno exercício da 

cidadania. 

Nas séries iniciais os professores de 1ª a 3ª séries participam do PNAIC 

(Plano Nacional de Alfabetização na idade Certa). A partir da 6ª série, os professores 

participam dos GTs de Formação continuada, por Área do Conhecimento, sendo que 

os professores de 4ª e 5ª série participam do GT de Alfabetização.  

A Escola tem como objetivo no ensino Fundamental: construir conhecimentos 

tendo em vista a autorrealização, participação, comprometimento com a vida, 

respeito às diferenças aprendendo a viver e conviver, cultivar valores pessoais e 

grupais, fortalecer a própria identidade no convívio grupal e assim desenvolver 

competências no relacionamento, sendo capaz de resolver problemas  do cotidiano 

com autonomia, com opinião própria, responsabilidade e comprometimento com uma 

sociedade mais justa e igualitária, como humano e a melhoria da qualidade de vida e 

do meio ambiente. 
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Já o Ensino Médio Politécnico é uma nova modalidade de ensino Médio 

implantada a partir de 2012, baseada na Pesquisa e na metodologia de Projetos. Os 

alunos em um  dos dias da semana têm aula no turno inverso, aumentando assim a 

carga horária semanal, de 25 para 30 horas.  

O ensino Médio politécnico tem por objetivo aprofundar os conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos  

embasados na compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria e a prática, parte e totalidade, no ensino 

de cada componente curricular. 

A Escola de modo geral sempre em várias atividades de caráter comunitário, 

quando promovidas por comunidades ou mesmo Secretaria Municipal de Educação. 

Também ocorre sempre a participação da escola no Jergs (Jogos Estudantis do RS). 

Cujo objetivo está relacionado ao desenvolvimento de habilidades motoras, espírito 

desportivo e interação social. 

Quanto aos pais, estes são sempre convidados para reuniões de caráter 

informativo ou deliberativo, conforme as necessidades da Escola. Ao final de cada 

ano, também os pais são convidados a avaliar a Escola como um todo através do 

SEAP, Sistema de Avaliação Participativa. Além dos pais, também alunos e 

professores avaliam a Escola através do SEAP. 

Ao final de cada ano a Escola Amélio Fagundes entrega à comunidade um 

grupo de alunos concluintes do Ensino Médio. A  escola, depois de todo um trabalho 

realizado, espera que estes alunos se posicionem com autonomia, responsabilidade 

e comprometimento frente aos desafios que a vida e o mundo do trabalho 

proporcionam. 

Como única escola de Ensino Médio do Município, recebemos a cada ano, 

alunos de todas as comunidades do interior, bem como urbanos, tornando assim o 

nosso grupo heterogêneo tendo a escola que desenvolver práticas de inclusão que 

contemplem o respeito às diferenças.  
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Em síntese, está é uma pouco da história da Escola Amélio Fagundes desde 

sua instalação até os dias atuais.  

Tendo presente o propósito de educar para a vida com autonomia e para a 

participação social como base da democracia é que a cada ano a Escola encara o 

fazer pedagógico com a responsabilidade que ele merece. 

 

3.2.2  E.E.E.F. DUQUE DE CAXIAS - SÃO MIGUEL - INDEPENDÊNCIA 

 Por volta do ano de 1870, chegaram a esta região os primeiros colonizadores 

com o objetivo de povoar e colonizar as terras desta região, hoje São Miguel, São 

Francisco, Esquina Motta e Ponte Queimada. Na época o lugar era coberto de matas 

e campos, inexplorados. Após a construção de suas choupanas, desmatamento e 

prepara de suas lavouras é que as famílias começaram a se unir e organizar 

amenizando o sofrimento do árduo trabalho, isolamento e solidão sentida pela 

distância de suas famílias. 

 Como as famílias eram católicas começaram a reunir-se em grupos em suas 

casas para rezar. Mais tarde quando seus filhos foram crescendo, sentiram também 

a necessidade de aprender a ler e escrever. Foi então que as famílias se 

organizaram tentando ensinar seus filhos, na própria casa, mas como isso se tornou 

insuficiente o Sr. Frederico Zimmermann, providenciou uma pessoa para realizar 

este trabalho com as crianças. 

  Por volta de 1928, teve-se a notícia da 1ª escola, que funcionou na residência 

de Frederico Zimmermann, próximo a localidade de São Francisco. Também surgiu 

os primeiros professores da região, que foram Joaquim Coimbra dos Reis, Laurinda 

Borges e Pe.Serafin. Mais tarde foi construída uma casa de 2 por 3 metros, de chão 

batido, cercada de madeira  e coberta de capim. Foi ai que surgiu a Escola Municipal 

Duque de Caxias, estando sob a jurisdição da prefeitura de Santo Ângelo, aonde os 

professores iam a cada seis meses receber seu salário, buscar orientações e levar 

documentos. 
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 Por volta de 1935/1937, a escola foi transferida para o lado da residência de 

Santo Berti, onde lecionaram os professores Sancre Beltrão, Maria Luiza Roseira e 

Alonso. 

 Em 1946, como já existia uma capela do outro lado da estrada, a escola foi 

transferida para lá, ao lado da capela Nossa Senhora de Lourdes ( terras de Valci 

Prestes Zimmermann) com as professoras Zumilda Lobo e Iracema Zimmermann 

Pavlak. A escola foi construída nas terras de Estanislau Pavlak, junto construíram a 

moradia para o professor, que permaneceu no local até 1965. 

 Em dezembro de 1957, a escola é transformada em Escola Estadual, pelo 

decreto nº. 08.325 de 07/12/1957 pela qual passa a ser chamada Escola Rural de 

São Miguel. 

 No ano 1965, o prédio da escola foi vendido para o Sr.José Debatista, 

passando a funcionar aulas na sacristia e nas três salas de aulas, construídas ao 

lado da capela. Com isso a comunidade pleiteou junto aos órgãos competentes a 

construção de um prédio junto e/ou em cima do terreno próprio. Em 1967 e 1968, a 

comunidade unindo forças com a prefeitura municipal, construíram um prédio de 

alvenaria com três salas de aula, uma secretaria e um corredor de 9 x 15 metros, 

inaugurando em 2 de junho de 1969. 

 No ano de 1969, a escola recebeu pela primeira vez, mobiliário escolar. 

Somente em 1975 a escola teve privada externa com esgoto, energia elétrica, nas 

dependências da escola e motor no poço. Em 1976, foi organizado também cozinha, 

com fogão a lenha e adquirido utensílios para o preparo da merenda escolar. 

Também pais, alunos e professores organizaram pomar, horta e jardim. 

 Em 1985 foi ampliado o prédio escolar com mais um pavilhão com três salas 

de aula, laboratório, cozinha, três banheiros, refeitório. Área administrativa e de 

circulação, o qual foi inaugurado em 05 de maio de 1985, pois a partir deste ano 

passa a funcionar na escola a 7ª série do 1ºgrau e, em 1986 funciona a primeira 

turma de 8ª série de 1º grau. 

 Em 1985, funcionou nesta escola uma turma de 8ª série da escola Amélio 

Fagundes de Independência. 
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 Em 1988, ocorreu a primeira eleição de diretores para a escola, com lista 

tríplice, o que até então era dirigido por pessoas da comunidade como cargo de 

confiança. A escola denominada atualmente Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Duque de Caxias, vem realizando melhorias para atender sua clientela, tanto na 

infra-estrutura física como suporte pedagógico.  

  

3.2.3 E.E.E.F. DANTE MARASCA - VILA ARAÚJO - INDEPENDÊNCIA 

 A comunidade de Vila Araújo foi fundada, aproximadamente, no ano de 1860.  

 A primeira Escola funcionava na casa de Dona Lindóia Beltrão de Araújo, que 

foi a primeira professora. 

 Mais tarde, foi construída a Escola Municipal Capistrano de Abreu. Nessa 

época a comunidade de Vila Araújo pertencia ao município de Santo Ângelo. A 

professora desta escola era Maria de Oliveira e, mais ou menos em 1955 assumiu 

nesta escola a professora Rosa Vasconcelos Vargas. 

 Havia ainda a Escola Municipal Margarida Pardelha, localizada na travessa de 

acesso a São Roque, que tinha como professora Adélia Delli Gorginski e após Joana 

Judite Massariol. 

 As duas Escolas promoviam atividades de integração. 

 Alguns anos depois com a extinção da Escola Municipal Pardelha, os alunos 

foram transferidos para a Escola Municipal Capistrano de Abreu. 

 A partir de 1958, esta Escola passou a ser da rede estadual, através do 

Decreto n° 0905, de 11 de dezembro de 1958. 

 De acordo com a Portaria de Autorização de Funcionamento n° 22905, de 22 

de outubro de 1979, tornou-se uma escola de 1° grau completo, beneficiando a 

comunidade de Vila Araújo e arredores. 

 O ensino, a princípio, era pelo currículo anual do aluno e depois em séries. 

 As aulas eram ministradas de segunda-feira a sábado. No início não havia 

recreio e nem férias de inverno. Com o tempo passou a ter 15 dias de férias no 

inverno e 220 dias letivos. 

 Os professores possuíam o curso primário, qualificação mínima para atuar 

como professor. 
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 Os primeiros alunos vinham da localidade e dos arredores, a pé ou a cavalo, 

percorrendo em torno de 10 km e eram aproximadamente 50 alunos. 

 A avaliação era feita em forma de “sabatina”. Recebiam a visita do Inspetor de 

Ensino que avaliava os alunos anualmente. A média para aprovação era de 50 

pontos. 

 Os conteúdos eram compostos de gramática, matemática, geografia e história. 

O objetivo principal era ler, escrever e contar. 

 A disciplina era muito rígida. Os professores eram tratados como autoridades 

e eram muito respeitados. Exigiam obediência, do contrário, os alunos eram 

castigados. 

 No início não havia reuniões de pais. Quando era necessário, eles eram 

convocados a comparecer na escola. Os pais acatavam a decisão dos professores e 

a comunidade via o professor como autoridade. 

 Os Pais ajudavam na limpeza, na conservação da escola e em comemorações 

para angariar fundos para a escola. 

 

 DENOMINAÇÃO DA ESCOLA: 

 

- Escola Municipal Capistrano de Abreu; 

- 1960/ 1961-Escola Rural Isolada Esquina Araújo- Três de Maio; 

- 1963/1965 - Escola Rural Reunida Esquina Araújo- Três de Maio; 

- 1966/1967-Escola Rural Reunida Esquina Araújo- Independência; 

- 1968/1969 - Escola Rural Reunida  Vila Araújo- Independência; 

- 1970 - Escola Rural de Vila Araújo –Independência; 

- 1971-Escola Rural Vila Araújo- Independência; 

- 1971/1977-Escola Rural de Vila Araújo- Independência; 

- 1978 - Escola Estadual de 1° Grau Incompleto Dante Marasca; 

- 1979 - Escola Estadual de 1° Grau Dante Marasca; 

- 2000 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Dante Marasca e continua 

atualmente com esta denominação.  
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 3.3 APAE DE INDEPENDÊNCIA 

Há anos atrás, os alunos com deficiência, chamados excepcionais, do 

Município de Independência, recebiam atendimento especializado na vizinha cidade 

de Três de Maio, juntamente com alunos do município de Alegria e São José do 

Inhacorá.  Após, com mobilização de membros da nossa comunidade, constatou-se 

a possibilidade de ser criada uma Escola de Educação  Especial em nosso 

município, vindo a acontecer  em 23 de Março de 1995, com a criação de uma 

comissão provisória, sendo que desta, em  06 de abril foi escolhida a diretoria  

provisória; sendo: presidente  Síria Klein da Silva;  Vice presidente; Armindo 

Dummel;  1ª secretária Marilene Nardes Pires;   2º secretário Carlos Alberto de 

Moraes;  1º Tesoureiro João Edécio Graeff ;  2º Tesoureiro  Valci Prestes 

Zimermann. 

A partir desta data os alunos do município de Alegria passaram a receber 

atendimento especializado em nossa APAE, pela proximidade,  até que o município 

de Alegria criou sua própria APAE. 

Primeiramente a nossa escola chamava-se: Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto “Sonho Meu” para Educação Especial – APAE de Independência, 

localizada em Esquina Budel, zona rural  do município, sendo uma escola municipal. 

No final do ano de 2000 (dois mil) a mesma deixou de pertencer à rede 

municipal de ensino para tornar-se uma Instituição não governamental, filantrópica,  

com a denominação de  Escola de Educação Especial Sonho Meu, continuando a 

funcionar no mesmo endereço, pois o município deu concessão de uso do local. 

Graças a atuação da atual diretoria com sua assessoria jurídica, e a 

consonância com a  administração pública municipal, recebeu a   escritura pública  

de  doação   da mesma . 

A APAE conta com um quadro de 16 colaboradores  nas áreas de assistência 

social, educação e saúde, atendendo  em torno de 50 pessoas com deficiência. 

A nossa APAE, conta com recursos  de doações da comunidade , dos pais, 

dos sócios contribuintes, do trabalho  de voluntários , parcerias   com o poder público 

municipal, estadual e federal, , Jantares, Bingos, Pedágios,  podendo-se dizer que 

nossa  realidade é semelhante a da maioria das APAEs co-irmãs. 
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4. DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar a Adequação do Plano Municipal de Educação é necessário uma 

visão e um conhecimento profundo a respeito da realidade social, política e 

educacional de nosso Município. 

Para isso, se utilizou de várias fontes de pesquisa entre as quais podemos 

citar:

 

As informações coletadas oportunizaram a elaboração do  diagnóstico da 

realidade educacional do Município evidenciando a partir do número de habitantes, o 

percentual da população de 0 a 3 anos que freqüentam a escola, percentual da 

população de 4 e 5 anos que freqüentam  a escola, percentual da população de 6 a 

14 anos que frequenta a escola, percentual da população de 15 a 17 anos que 

frequenta a escola, taxa líquida de matrícula no ensino médio, percentual da 

população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola, taxa de 

alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental, percentual 

de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 
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escolares, percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares, matrículas em educação profissional técnica de nível médio, taxa bruta de 

matrícula na educação superior, taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos e formação dos professores em nível de pós-graduação. 

 

             Partimos do  quadro abaixo que apresenta o declínio da população do 

município de Independência, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 

 

Ano Urbano Rural Total 

1970 757 8.289 9.046 

1980 2.302 6.015 8.317 

1991 3.237 4.254 7.491 

2000 3.987 3.321 7.308 

2007 3874 2762 6636 

2010 4157 2461 6618 

FONTE: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 E CONTAGEM 2007 

 A partir do número de habitantes, podemos demonstrar em cada faixa etária o 

número de alunos que freqüentam a escolas. 

 O quadro abaixo mostra o percentual de alunos de 0 a 3 anos e também 

alunos de 4 e 5 nos que freqüentam  a escola com dados do País, Estado e 

Município. 

Indicador Brasil RS Independência 

Percentual da População de 0 a 3 anos que 

freqüentam a escola. 

23,2% 29,9% 16,6% 

Percentual da População de 4 e 5 anos que 

freqüentam  a escola. 

81,4% 63,8% 73,3% 

 Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 
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 Diante da meta nacional que é universalizar até 2016, a educação infantil na 

pré-escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo 50% ( cinqüenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final deste plano, observa-se pelos 

índices (2013) que em nosso município precisa achar mecanismos e propor ações 

para conseguir atender mais educandos.  

No que diz respeito a crianças de 0 a 3, atualmente estão sendo atendidas 

29,6%, segundo levantamento realizado pelo Sistema de Informações de Atenção 

Básica SIAB – 2015 ( Secretaria de Assistência a Saúde do Município). Porém, para 

alcançar a meta, além do mapeamento para ver onde estas crianças estão residindo, 

nosso município precisa ainda dispor de espaço para realizar o atendimento e 

adequar profissionais para fazer o atendimento. Para atingir as metas de 

atendimento das crianças de 4 e 5 anos nosso município está no rumo, tendo apenas 

que adequar espaço e buscar, principalmente no interior onde estão as crianças que 

ainda não são atendidas. 

O quadro abaixo mostra o percentual de atendimento do Ensino Fundamental 

de 6 a 14 anos. 

Indicador Brasil RS Independência 

Percentual da população de 6 a 14 anos que 

frequenta a escola. 

98,4% 98,3% 98,8% 

 Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 
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Diante da meta nacional que é Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE, nosso município está com 

índices satisfatórios se observarmos percentuais do Brasil e do Estado. 

Para o atendimento escolar da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete), 

temos os seguintes dados do Município de Independência mostrado no quadro 

abaixo. 

Indicador Brasil RS Independência 

Percentual da população de 15 a 17 anos que 

frequenta a escola 

84,3% 84,5% 92,8% 

Taxa líquida de matrícula no ensino médio 55,3% 55,5% 56,6% 

 Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 

  

Diante da meta nacional que é Universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento), observamos que em nosso município  o percentual 

da população de 15 a 17 anos que freqüenta a escola está acima dos percentuais do 

País e Estados e a taxa de matrícula também está acima dos percentuais do País e 

Estado, porém, para chegar aos 85% propostos ações devem ser tomadas. 

Com relação ao Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

freqüenta  a escola, o quadro abaixo nos mostra os seguintes dados. 

  Indicador Brasil RS Independência 

Percentual da população de 4 a 17 anos com 

deficiência que frequenta a escola 

85,8% 83,4% 100,0% 

 Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 
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Se a meta nacional é Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, o nosso 

município está de Parabéns, pois atendemos cem por cento da população na faixa 

etária com deficiência apresentada. 

 Com relação a alfabetizar as crianças que freqüentam o Ensino Fundamental 

até no máximo o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, observamos o 

seguinte percentual para nosso Município. 

Indicador Brasil RS Independência 

Taxa de alfabetização de crianças que 

concluíram o 3º ano do ensino fundamental 

97,6% 98,9% 95,8% 

 Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 
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 Frente a meta nacional que é Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental a porcentagem de atendimento de 

nosso Município está abaixo da nacional e estadual. Mesmo que o índice é 

razoavelmente alto, ações devem ser tomadas para se atingir cem por cento deste 

atendimento. Mediante a meta de alfabetização, no ano de 2013, iniciou-se o 

Programa do Governo Federal, Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, onde 

professores alfabetizadores receberam formação de 120 a 160 horas, direcionados 

aos direitos de aprendizagens destes alunos de 1ª à 3ª série, onde os alunos 

também realizaram avaliação externa, com a finalidade de verificar os rendimentos e 

avanços na aprendizagem. O pacto foi embasado primeiramente na Língua 

Portuguesa, no ano seguinte abrangeu Matemática e algumas atividades referentes 

a área do conhecimento das Ciências Humanas e da Natureza. 

 No que tange a Educação Integral, temos em funcionamento na Escola  

Municipal de Educação Infantil e através do Programa Mais Educação na EEEF. 

Dante Marasca, EEEF. Duque de Caxias, EMEF. Presidente Getúlio Vargas 

           No que se refere a educação integral, temos que observar quantas são as 

Escolas que até agora oferecem educação integral e quantos são os alunos que são 

atendidos, para termos uma visão clara  e compararmos com a meta nacional, para 

isso temos os seguintes dados de nosso município.  

Indicador Brasil RS Independência 

Percentual de escolas públicas com alunos que 

permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares 

34,7% 43,5% 28,6% 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

 

Indicador Brasil RS Independência 

Percentual de alunos que permanecem pelo 

menos 7h em atividades escolares 

13,2% 15,0% 20,3% 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 
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 Diante da meta nacional que é oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica, 

observamos que o percentual de escolas de nosso município esta a baixo do 

percentual tanto do estado como do Brasil, porém, o percentual de alunos que 

permanecem pelo menos 7h em atividades escolares em nosso municio esta acima 

do percentual do estado e do Brasil, não alcançando hoje a meta nacional, mas 

estando no caminho correto e  prevendo, que no ano de 2015 o Programa  Mais 

Educação estará em funcionamento para alunos da EMEF Presidente Getúlio 

Vargas, o que ultrapassará  a meta nacional, mas o mais importante do que a meta é 

a alfabetização que se dará de forma integral, dando qualidade ao ensino. 

 

 

  Indicador Brasil RS Independência 

Matrículas em educação profissional 

técnica de nível médio 

1.602.946 105.297 Não há dados 

oficiais 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

Diante da meta nacional que é triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público, observamos o número de 

matrículas a nível de Brasil e de nosso estado, mas ainda não temos dados oficiais 

de nosso Município que podemos considerar. 

 

 

Indicador Brasil RS Independência 

Taxa bruta de matrícula na educação superior 30,3% 36,6% 19,05% 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 
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 Diante da meta nacional que é elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) assegurada a qualidade da oferta e 

expansão no segmento público, observamos que nenhum dos entes federados 

alcança hoje os índices desejados, e ainda, nosso município possui o grande desafio  

tendo o índice mais baixo de desenvolver, apoiar e incentivar nossos jovens com o 

intuito de alcançar o índice nacional. 

Com relação a taxa de alfabetização podemos observar os seguintes dados. 

 

Indicador Brasil RS Independência 

Taxa de alfabetização da população com 15 

(quinze) anos 

91,5% 95,6% 92,1% 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

Diante da meta nacional que elevar a taxa de alfabetização da população com 

15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento) até 2015 e, até o final da vigência do PNE, observamos hoje, que embora 

sejam poucos alunos que freqüentam hoje as aulas, a taxa de alfabetização da 

população com 15 (quinze) anos ou mais é  de 92,1% ficando abaixo da média 

estadual mas acima da média federal. 

 No que diz respeito a formação dos professores observamos os seguintes 

dados para o País, Estado e nosso Município. 

 

Indicador Brasil RS Independência 

Formação em nível de pós-graduação 30,2% 38,1% 70% 

Secretaria Municipal de Educação de Independência - 2015 

 

 Frente a meta nacional que é formar, em nível de pós-graduação, 50% 

(cinquenta por cento) dos professores  até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação  formação continuada 

percebemos no que tange a formação, que nosso município possui média acima da 
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nacional e estadual. Os dados dizem respeito principalmente a consciência de 

nossos professores em se qualificar para atender nossas crianças e garantir uma 

educação de maior qualidade e também visto que de acordo com o grau de 

escolaridade há índice financeiros que favorecem  aqueles que possuem maior 

qualificação. 
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5. EDUCAÇÃO INFANTIL 

5.1 DIAGNÓSTICO                                           

Sabe-se da importância da educação na formação do ser humano para o seu     

desenvolvimento e para a conquista de sua cidadania. Dentro do processo 

educacional, especialmente, a partir da implantação da Lei 9394/96 deu-se primordial 

importância a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, onde se 

desencadeia o desenvolvimento da criança e a construção de novos conhecimentos. 

         A Educação Infantil em nosso município abrange crianças de 06 meses a 5 

anos de idade. Existem 02 escolas que atendem essa etapa da educação na cidade 

de Independência, sendo a EMEI Lar da Criança e a EMEF Presidente Getúlio 

Vargas. Também há uma extensão da EMEF Presidente Getúlio Vargas junto a 

EEEF Dante Marasca que atende crianças de 4 e 5 anos, oriundas de famílias de 

agricultores que sentindo a necessidade de crescimento e desenvolvimento de seus 

filhos, desde a mais tenra idade, primam por  esse atendimento na escola.         

 A EMEI Lar da Criança na cidade atende crianças de 06 meses  a 5 anos em 

creche e pré-escola, a maioria em turno integral. Estas, são crianças que vem de 

famílias inseridas no mercado de trabalho e que encontram na escola um lugar 

seguro para deixar seus filhos, além de receber os cuidados, atenção e educação 

necessários para o seu desenvolvimento. As turmas são formadas conforme a idade 

cronológica, para que se possa respeitar a fase de desenvolvimento de cada criança. 

São oferecidas oficinas de; teatro, leitura, brincadeiras, confecção de jogos com 

material reciclado, música,etc. As crianças chegam na escola às 7 horas e 15 

minutos  da manhã e seguem uma rotina de trabalho, com alimentação, higiene e a 

complementação pedagógica. Cada turma segue as normas exigidas em lei, com 

uma professora regente e uma monitora. Algumas crianças vêm apenas em um turno 

para a aula, pois para permanecer em turno integral os pais devem comprovar a 

necessidade de vaga, através de atestado e/ ou comprovante de trabalho. As 

crianças recebem atendimento psicológico e fonoaudiólogo. Muitas crianças utilizam 

o transporte escolar devido à distância que há de sua casa até a escola.  
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 A EMEF Presidente Getúlio Vargas na cidade e em sua extensão junto a 

EEEF Dante Marasca, atendem crianças na faixa etária de quatro e cinco anos 

oriundas do meio urbano e rural. 

 O planejamento dos professores de Educação Infantil, segue um cronograma 

de encontros com trocas de experiências e trabalhos pedagógicos entre os próprios 

professores, em reuniões na própria escola para definir projetos de trabalho com 

atividades que contemplam todas as crianças nas diferentes faixas etárias. 

 

Alunos que freqüentam a Educação Infantil em nosso município 

 

Nome da Escola Nº. de turmas Total de alunos 

EMEF Presidente Getúlio Vargas 05 73 

EMEI Lar da Criança 07 120 

Total 12 193 

 

5.2 DIRETRIZES 

A Educação Infantil, considerada como primeira etapa da educação básica 

oferecida dos 06 meses  até os 5 anos, com o objetivo de desenvolver na criança as 

habilidades físicas, afetivas, cognitivas e sociais.  Também a convivência com outras 

crianças e adultos de origem e hábitos diferentes, de aprender novas brincadeiras e 

conhecer realidades distantes de sua realidade leva a construção da sua identidade 

e como se relacionar frente as diferentes situações da vida. Assim o ambiente físico 

e social deve levar a criança a sentir-se protegida, bem acolhida e segura para se 

arriscar e vencer os desafios da vida. 

“A criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. È profundamente 

marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. A criança 

tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da 



 80 

multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições 

sociais”.(Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Volume 1 ,pg. 21.) 

Por isso, o município de Independência entende o atendimento a criança de 

06 meses  até os 5 anos como prioridade, pois compreende-se esta fase como 

fundamental para o desenvolvimento social e humano. Oferecendo atendimento 

adequado as crianças nesta faixa etária, com a qualidade que lhe é inerente, almeja-

se nos níveis posteriores diminuir significativamente a repetência e a evasão escolar. 

Da mesma forma que dando a devida atenção a esta fase da vida das pessoas, 

poderemos vir a garantir seres humanos mais saudáveis, com mais facilidade e pré-

disposição para aprender, com desejo, com vontade de continuar estudando, se 

dedicando e assim sendo mais feliz e tornando as pessoas que estão ao seu redor 

mais felizes e ainda mais comprometidas com o trabalho que realizam. 

 Historicamente a criança não era vista como um sujeito de direito, como disse 

Áries (1981) era considerada como um “adulto em miniatura”, alguém que possuía 

pouco espaço dentro das famílias e da sociedade. Atualmente esta forma de 

compreender as crianças e a infância é questionada, a criança passa a ser vista 

como um ser capaz, como um sujeito em desenvolvimento, adquirindo com a 

mediação adulta a autonomia, valores (éticos, morais, afetivos) e compreensão do 

mundo em que está inserido. Portanto, fica estabelecido que a Educação Infantil é 

prioridade em nosso município. 

 

 

META 1 - PNE 

META 

Nº 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PNE. 
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META 1 - PME 

META 

Nº 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência do PNE. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

1 Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes 

públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais. 

2 Garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez por 

cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das 

crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per 

capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais 

baixo. 

3 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 

demanda de todas as crianças em idade de creche, em parceria com a 

Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Pastoral 

da Criança,como forma de planejar a oferta e atendimento da demanda, 

visando a ampliação da oferta e adequação dos espaços físicos, bem 

como recursos humanos, tendo em vista uma melhor qualidade de 

ensino.  

4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, 
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procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública da demanda das famílias por creches. 

5 Manter e ampliar, em regime de colaboração, parcerias com instituições 

públicas e privadas e respeitadas as normas de acessibilidade, programa  

de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação infantil. 

6 Proporcionar espaço para a Comunidade Escolar realizar avaliação da 

educação infantil,durante o período de vigência deste Plano, com base 

em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes. 

7 Garantir convênio com as escolas públicas Estaduais para atender a 

faixa etária de 4 a 5 anos nas localidades onde houver demanda e 

necessidade. 

8 Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior. 

9 Realizar estudos, cursos de formação continuada para profissionais da 

educação, na educação infantil, de modo a garantir a elaboração de 

currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 

pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 

educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

10 Fomentar o atendimento das populações do campo, por meio de um 

melhor atendimento no acesso das crianças à escola; mediante consulta 

prévia e informada.  

11 

 

Fortalecer em Regime de Colaboração com outras instituições  o acesso 

à educação infantil e o atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, também em sala de recursos da rede municipal de ensino, 

buscando a instrumentalização do espaço físico e qualificação de 

profissionais, buscando o atendimento  à educação Bilíngüe para 

crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa 

da educação básica. 

12 Promover a participação da família em encontros, programas de 

orientação e apoio as mesmas, em parceria com Secretaria Municipal da 

Saúde, Assistência Social e demais Entidades, visando o 

desenvolvimento integral da criança e fortalecimento dos laços familiares. 

13 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das 

redes escolares, proporcionando o atendimento da criança de 0 (zero) a 

5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros 

nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental. 

14 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 

com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

15 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família 

em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

16 Realizar acompanhamento anual na escola, dos registros de matrículas 

na educação para planejamento do atendimento à demanda. 

17 Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
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6. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

6.1 DIAGNÓSTICO 

O município de Independência tem atualmente seis escolas no município que 

possuem o Ensino Fundamental, sendo que quatro se encontram no meio rural. 

Destas, duas são estaduais e duas municipais. No meio urbano encontram-se duas 

escolas, sendo uma municipal e uma estadual. 

No quadro abaixo pode-se visualizar o número de estudantes e professores de 

cada escola:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de alunos do interior do município vem diminuindo anualmente, 

refletindo no fechamento de 5 escolas, sendo 3 estaduais e 2 municipais. 

No quadro abaixo estão os números de turmas de cada escola em 

funcionamento: 

 

Escolas Ensino Fundamental 

Escolas Anos Iniciais 

 Professores Alunos 

Getulio 

Vargas 

08 142 

São Roque 01 14 

Primeiro de 

Maio 

01 07 

Amélio 

Fagundes 

13 183 

Duque de 

Caxias 

02 37 

Dante 

Marasca 

07 59 

TOTAL 37 483 
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Getulio Vargas 19 

São Roque 02 

1º de Maio 01 

Amélio Fagundes 14 

Duque de Caxias 03 

Dante Marasca 09 

TOTAL 48 

 

 

O número de turmas é feito de acordo com os números de alunos, podendo 

variar de escola para escola. O número de alunos do meio rural é menor,  

justificando-se assim,  o funcionamento multisseriado nas duas escolas municipais 

situadas no meio rural, de 1ª à 4ª séries. 

Todos os estudantes de nosso município têm acesso à escola, utilizando 

conforme a necessidade, o transporte escolar, inclusive os alunos da  cidade que 

residem distante da escola, utilizam o transporte escolar. 

 No quadro abaixo apresenta-se o número de alunos que utilizam o transporte 

escolar no ano de 2014, das Escolas Municipais, Estaduais e APAE, além do número 

médio de alunos transportados nos anos de 2014. 

 

REDE MUNICIPAL 

 EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

REFORÇO AEE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TRANSPORTADOS Creche Pré-

escola 

06 04 127 

17 89    

 

REDE ESTADUAL 

 ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 
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ALUNOS DA REDE ESTADUAL 

TRANSPORTADOS PELO 

MUNICÍPIO EM 2014 

159 85 

 

APAE 

ALUNOS DA APAE TRANSPORTADOS 

PELO MUNICÍPIO EM 2014 

54 

 

 NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS TRANSPORTADOS 

 2013 

 

2014 

NÚMERO MÉDIO 

DE ALUNOS 

TRNSPORTADOS 

REDE 

MUNICIPAL 

 

264 243 

REDE 

ESTADUAL 

 

253 244 

 

 

Todos os professores têm qualificação para trabalhar na educação básica, a 

maioria com Pós-Graduação. Todos os professores recebem aperfeiçoamento 

através de Formação Continuada promovida pela SMECDT ou esferas Estadual e 

Federal, participação em Seminários, Cursos e Programas Educacionais promovidos 

e /ou oportunizados aos Educadores. Assim também na esfera estadual, os 

professores apresentam qualificação para trabalhar na educação básica, sendo que 

grande parte dos professores possuem especialização. 

O Ensino Fundamental é um espaço/tempo de formação muito importante, 

pois é a fase da constituição dos sujeitos, de vivências, socialização, de construção 

de valores e identidades. Todas as escolas estão preocupadas na formação desse 

sujeito, e por isso possuem uma infra-estrutura adequada para receber estes alunos, 
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com equipamentos, instalações e material didático pedagógico que possibilitam uma 

educação de qualidade. 

As escolas demonstram preocupação em relação ao aproveitamento mais 

satisfatório no rendimento escolar dando oportunidade para que estes alunos 

consigam alcançar os objetivos propostos em cada série. 

 A grande preocupação que permeia a realidade das escolas é a falta de 

interesse dos estudantes pelas atividades de sala de aula, a falta de respeito, limites 

e agressividade. As famílias desestruturadas não dão o suporte necessário para a 

escola, passando responsabilidades que lhes são próprias para a escola e esta por 

sua vez, acaba acumulando responsabilidades e deixando de lado aquilo que é sua 

real função, ou seja a produção de conhecimentos. Diante deste empasse, entre 

escola, família e informação, necessitamos encontrar o caminho ideal ou mais 

próximo a ele, para que nossos estudantes tenham uma educação, um 

conhecimento que os torne mais felizes e confiantes, preparados para enfrentar os 

dilemas que a vida proporciona no decorrer da existência, especialmente o Ensino 

Fundamental que é básico e muito importante na definição da continuidade de seus 

estudos. 

 Outro agravante é que muitos alunos terminam o Ensino Fundamental e não 

dão continuidade a seus estudos precisando encontrar mecanismos para reverter 

essa situação. 

 Os estudantes dos anos iniciais mostram-se mais interessados do que os 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Talvez, a própria família acredita 

que seus filhos maiores tem mais autonomia e maturidade suficiente para encontrar 

sozinho suas respostas e assim muitas perguntas ficam sem respostas e a ajuda não 

acontece, acarretando desmotivação e fracasso escolar. 

 A realidade também mostra que os professores apresentam dificuldade em 

trabalhar no contexto educacional que ora se apresenta. É preciso identificar os 

problemas e as dificuldades que acometem os nossos alunos, para então planejar  

as estratégias e procedimentos de intervenção. 

  Neste quadro é possível observar as atividades que escolas oferecem para 

melhorar o aproveitamento e rendimento  de seus alunos. 
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Escolas Atividades 

Getúlio Vargas Reforço Extra Classe – Revisão em sala 

de aula/Programa Mais Educação, Sala 

de AEE. 

São Roque Atendimento Individual 

1º de Maio Reforço 

Amélio Fagundes Reforço Extraclasse – Apoio e 

acompanhamento da família, Sala de 

AEE. 

Duque de Caxias Projeto Avançar ( turno inverso 

)/Programa Mais Educação. 

Dante Marasca Atividades complementares 

individuais/Programa Mais Educação. 

 

   As escolas oferecem também oficinas extras como: informática, dança, coral, 

jogos, atividades lúdicas, crochê e bordado, além de trabalhar com projetos voltados 

para a realidade dos alunos, em parceria com CRAS, Telecentro de Informática e 

Secretaria da Saúde pelo Programa PSE. 

 A projeção do IDEB para o Ensino Fundamental demonstra que o Município 

de Independência precisa de forma autônoma dispor de ações que venham 

estabelecer critérios, parâmetros e procedimentos para a concretização das metas 

projetadas até 2021. O IDEB é calculado com base do Censo Escolar e o 

desempenho dos estudantes em exames padronizados sendo a Prova Brasil e Saeb. 

O desempenho escolar está bastante ligado ao empenho, a competência, a 

capacitação, o interesse, a dedicação e a abertura para criar, inventar atividades e 

estimular os alunos por parte dos educadores, pois estas atitudes podem resultar em 

alunos interessados em aprender, compromissados, com maturidade, empenhados 

no processo ensino-aprendizagem. Os professores devem acima de tudo ter sua 

prática referenciada a uma proposta ou projeto político pedagógico muito bem 
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estruturado, essas condições, afetam com certeza diretamente no índice da 

educação de todas as escolas. 

Os professores buscam na formação continuada inovações para a prática 

pedagógica, também buscam nos programas de governo como o Pacto pela 

Alfabetização na Idade Certa, onde trabalham muitas práticas referentes aos direitos 

de aprendizagens dos alunos de 1ª a 3ª série. 

Conforme a tabela abaixo das Séries Iniciais do Ensino Fundamental é 

possível observar que em nosso município o desempenho escolar apresenta as 

seguintes condições: 

ANO UF ESTADO MUNICÍPIO 

Observado Projetado Observado Projetado Observado Projetado 

2005 3,8 3,9 4,1 4,2 3,6 3,6 

2007 4,2 3,9 4,5 4,2 4,3 3,6 

2009 4,6 4,2 4,7 4,5 4,3 4,0 

2011 5,0 4,6 5,1 4,9 4,4 4,4 

2013 5,2 4,9 5,4 5,2 5,9 4,7 

2015  5,1  5,5  4,9 

2017  5,4  5,7  5,2 

2019  5,7  6,0  5,5 

2021  6,0  6,3  5,8 

  

 Nas séries Finais do Ensino Fundamental de nosso Município podemos 

observar as seguintes condições: 

ANO UF ESTADO MUNICÍPIO 

Observado Projetado Observado Projetado Observado Projetado 

2005 3,5 3,5 3,5 3,5   

2007 3,8 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 

2009 4,0 3,7 3,9 3,8 3,5 3,9 

2011 4,1 3,9 3,9 4,1 3,6 4,1 

2013 4,2 4,4 4,0 4,5 2,7 4,4 
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2015  4,7  4,9  4,8 

2017  5,0  5,1  5,0 

2019  5,3  5,4  5,3 

2021  5,5  5,6  5,5 

 

   

Conforme os dados, até 2021, o município de Independência terá dificuldades 

em alcançar o índice de desempenho satisfatório que é de 6,0, sendo necessário 

investir ainda mais em estratégias que garantam a efetiva  aprendizagem dos alunos. 

                

   Para alcançar o índice de projeção de IDEB é indispensável que as escolas 

garantam a qualidade do ensino e o direito da aprender de todos os alunos. É 

preciso elaborar, projetar e executar ações para assim superar as dificuldades, a fim 

de mudar os baixos indicadores educacionais, privilegiando o aprendizado dos 

alunos, com prazos estipulados para que os mesmo se concretizem.  

 

   6.2 DIRETRIZES 

               O grande desafio da educação brasileira hoje, é garantir uma escola de 

qualidade e trajetórias escolares bem sucedidas a todos. O ensino fundamental é 

uma das etapas da Educação Básica, tem duração de 9 anos, sendo a matrícula 

obrigatória para todas as crianças com 6 anos de idade. A obrigatoriedade da 

matrícula nessa faixa etária implica na responsabilidade conjunta: dos pais ou 

responsáveis, pela matrícula dos filhos, do Estado pela garantia de vagas nas 

escolas públicas, da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade. 

Em sua prática curricular, o Ensino Fundamental, deve sedimentar as 

aquisições básicas para a cidadania, oferecer ferramentas para a apropriação crítica 

de conhecimentos para uma relação competente com as tecnologias de informação e 

para a consolidação de valores e atitudes básicas. 

O artigo 32 da LDB afirma que o Ensino fundamental, terá por objetivo 

formação básica do cidadão mediante: I – o desenvolvimento da capacidade de 
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aprender tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da 

tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III – o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de 

conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV – o fortalecimento 

dos vínculos da família dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

A gestão democrática da escola, os materiais didático–pedagógicos e a 

formação do professor são fatores determinantes para a qualidade social da 

educação, que forma indivíduos críticos e criativos, preparados para o pleno 

exercício da cidadania. A meta de cada escola de ensino fundamental é fornecer 

aluno acesso à base comum nacional e à parte diversificada, o que inclui as 

características regionais da sociedade, da cultura, da economia e do cotidiano do 

aluno. 

Os parâmetros Curriculares Nacionais redefeniram os conteúdos do Ensino 

Fundamental, propondo novas maneiras de abordá-los, por isso a necessidade de 

estudos e compreeensão do que se pretende com o processo ensino aprendizagem. 

É fundamental um referencial para o ensino e aprendizado dos conteúdos científicos 

e escolares de acordo com cada nível de ensino . Nesse período é necessário a 

busca constante de experiências de vivências concretas sob cada conteúdo 

analisado. O conteúdo adquire significado para das crianças  à medida que se liga 

com as suas concepções. O conteúdo precisa estar intimamente relacionado a 

experiência do aluno. 

O trabalho desenvolvido e produzido no Ensino Fundamental deve propiciar 

espaço de diálogo, dúvidas, discussões, questionamentos, onde todos compartilhem 

informações e transformações. A proposta do Ensino Fundamental diz respeito a 

uma educação que complete o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, social, ético 

e estético, tendo em vista uma formação ampla. Faz parte desta etapa a construção 

de valores e atitudes que norteiam as relações interpessoais intermediando o 

contrato do aluno com o objeto de conhecimento. É imprescindível, nesse processo 

que valoriza o aprender contínuo e a troca constante entre aluno-aluno e aluno-
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professor, uma postura de trabalho que considera a cooperação, o respeito mútuo, a 

tomada de consciência, a persistência o empenho e a prontidão para superar 

desafios. 

Deve ser de responsabilidade da escola: capacitar o aluno a enfrentar novos 

desafios, ampliando suas potencialidades fazer com que os alunos posicionem-se de 

maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais podendo 

analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia. Articular pedagogicamente 

as diversas posições educacionais na escola é o foco maior da proposta institucional 

nesse segmento. 

 

META 2 - PNE 

META 

Nº 

Ensino Fundamental 

2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 

95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

 

META 2 - PME 

META 

Nº 

Ensino Fundamental 

2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 

95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  2 - Ensino Fundamental 

1 Promover estudos até o final da vigência do PME, para fins de discussão, 

levantamento e desenvolvimento de propostas, objetivos de 
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aprendizagem, para alunos do ensino fundamental, mediante 

organização de grupos de estudos por área do conhecimento, troca de 

experiências, formação continuada com base nas orientações das 

Diretrizes Nacionais da Educação. 

2 Garantir o estudo e cumprimento da proposta curricular na rede pública 

de ensino, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, para o 

ensino fundamental. 

3 Estimular diferentes mecanismos, em parceria com outras instituições, 

para o acompanhamento individualizado dos(as) alunos(as) do ensino 

fundamental. 

4 Planejar e proporcionar ações, objetivando a redução gradativa das taxas 

de repetência e de evasão, embasada em propostas pedagógicas de 

recuperação da aprendizagem, articuladas a programas educacionais 

junto ao CRAS, Secretaria Municipal da Saúde, Pastorais, SMECDT, 

com apoio da família, entre outros. 

5 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência Social, Saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude. 

6 Assegurar recursos humanos de forma articulada à manutenção de 

espaços físicos e recursos financeiros, tendo em vista uma melhor 

qualidade na educação e permanência efetiva do aluno na escola. 

7 Planejar a organização do trabalho pedagógico de forma flexível nas 

instituições de ensino do município, tendo em vista a elaboração e 

adequação do calendário escolar, conforme realidade do município, 

recursos humanos e transporte escolar, em regime de colaboração com 

a esfera estadual. 

8 Incentivar a participação das escolas em atividades artísticas e culturais, 

mediante produção e desenvolvimento de movimentos culturais, dentro e 
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fora dos espaços escolares, oportunizando as escolas a iniciativa e a 

propulsora da difusão cultural. 

9 Promover a interação entre a família e a escola, mediante palestras, 

encontros festivos, recreativos, culturais, atividades de orientações, que 

venham ao interesse e as necessidades da demanda, visando a melhoria 

da qualidade da educação. 

10 Estimular a oferta do ensino fundamental em especial nas séries iniciais, 

para a população do campo, nas próprias comunidades, visando 

fortalecer a permanência e valorização no meio rural. 

11 Garantir a oferta do transporte escolar, para o acesso à escola, aos 

alunos oriundos do meio rural, por motivo do não funcionamento das 

instituições de ensino nas comunidades, que atendam a demanda, em 

regime de colaboração com a esfera estadual e federal. 

12 Promover parcerias com entidades afins, EMATER, Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais do Município, Secretaria Municipal D a Agricultura, 

Instituições Superiores de Ensino, com a finalidade de estimular, 

conscientizar, orientar a vivência sustentável no campo. 

13 Desenvolver projetos, palestras, dia de campo,demonstração de 

metodologias,em regime de colaboração com entidades, aos alunos do 

ensino fundamental, promovendo a aprendizagem, a integração entre 

escolas do meio rural e urbano. 

14 Estimular a sociedade civil a elaborarem estratégias de organização para 

formação de grupos, visando a realização de eventos culturais, artísticos 

e serviços voluntários. 

 

15 Desenvolver meios alternativos para a oferta do ensino fundamental com 

qualidade, para alunos, filhos(as) de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante. 
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16 Garantir a formação continuada dos profissionais da educação, com 

enfoque no ensino fundamental, proporcionando ferramentas para um 

melhor planejamento da prática pedagógica. 

17 Promover melhorias e qualificação na acessibilidade, adaptações em 

estruturas físicas, estimulando o planejamento da ampliação e 

qualificação das políticas de inclusão, no sistema regular de ensino, com 

prestação de serviços especializados em parceria com entidades 

públicas de ensino, sala de recursos nas escolas da rede estadual e 

municipal, tendo em vista o acesso e a permanência dos estudantes, 

conforme  legislação vigente. 

18 Planejar e elaborar diferentes formas e instrumentos para fins de 

executar uma avaliação continuada emancipatória, bem como, suas 

formas de progressões, inseridas nas propostas pedagógicas das 

escolas, nos instrumentos normativos das instituições e com isso reduzir 

os índices de reprovação, evasão, distorção de idade-série. 

19 Fortalecer convênios com entidades, parcerias com instituições, órgãos 

públicos, como o CRAS, Conselho Tutelar,Ministério Público, entre 

outros setores da sociedade civil, visando a permanência, a frequência 

escolar, garantindo a funcionabilidade de diferentes programas sociais e 

educacionais vinculados à escola, primando pela melhoria  da qualidade 

de ensino. 

20 Investir na formação de recursos humanos e estrutura  física dos 

laboratórios tecnológicos de informática, assegurando o acesso  e 

utilização dos usuários. 

21 Assegurar a boa infraestrutura dos acervos literários das bibliotecas 

existentes e sua manutenção e ampliação de espaços físicos. 

 

META 5 - PNE 

META Alfabetização 
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Nº 

5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano 

do ensino fundamental. 

 

META 5 - PME 

META 

Nº 

Alfabetização 

5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º(terceiro) ano 

do ensino fundamental. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  5 - Alfabetização 

1 Investir na formação continuada dos profissionais, para melhoria, 

instrumentalização, qualificação da prática pedagógica inovadora, 

favorecendo aprendizagem das crianças e seu processo de progressão 

na série. 

2 Garantir a alfabetização nos três primeiros anos do ensino fundamental 

em consonância com a legislação vigente. 

3 Planejar e redimensionar diferentes instrumentos de avaliação, para a 

promoção do aluno do ensino fundamental, de forma progressiva e 

continuada em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

4 Ampliar e fortalecer os ambientes de aprendizagens, instrumentalizando, 

com a diversificação de materiais pedagógicos e tecnológicos. 

5 Fortalecer e organizar o processo pedagógico de alfabetização, 

estruturado na proposta de trabalho dos direitos de aprendizagens dos 

alunos, conforme  as Diretrizes curriculares Nacional. 

6 Estimular a alfabetização daqueles que se encontram com alguma 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e 
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superdotação, levando em consideração suas individualidades. 

7 Proporcionar atividades pedagógicas de cunho inovador para garantir a 

alfabetização e assim favorecer a melhoria do fluxo escolar e 

aprendizagem dos alunos, observando suas características e 

individualidades. 

8 Articular o processo pedagógico da alfabetização às estratégias 

pedagógicas desenvolvidas na pré-escola, promovendo a continuidade 

da alfabetização com qualificação de  forma específica aos profissionais, 

assegurando a aprendizagem plena a todas as crianças. 

9 Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e 

de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 

específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que 

considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 

identidade cultural das comunidades quilombolas. 

10  Estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a 

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 

formação continuada de professores (as) para a alfabetização. 

11 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as 

suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 

surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

META 6 - PNE 

META 

Nº 

Educação Integral 

6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 
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META 6-PME 

META 

Nº 

Educação Integral 

6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  6 - Educação Integral 

1 Ofertar de forma progressiva a educação em tempo integral, visando 

atingir 50%(cinquenta por  cento) das escolas e no mínimo 25%(vinte e 

cinco por cento) dos alunos matriculados na rede pública de ensino, no 

período de vigência do PNE. 

2 Proporcionar a adequação e ampliação de espaços físicos para o 

funcionamento das atividades em tempo integral, tendo em vista a 

acessibilidade, atividades pedagógicas, recreativas, lúdicas, esportivas, 

artesanais e artísticas. 

3 Fortalecer convênio com entidades, instituições e demais parcerias para 

a efetivação de determinadas práticas inovadoras de aprendizagem no 

contraturno, bem como a ocupação dos espaços entre escolas e outros 

ambientes da comunidade. 

4 Estimular a busca em regime de colaboração, de projetos, programas de 

reestruturação e ampliação dos espaços e instalações físicas e recursos 

humanos para a realização das atividades em turno integral, de maneira 

a qualificar o processo de ensino-aprendizagem e interação social. 

5 Estimular o envolvimento de setores da comunidade, para em regime de 

colaboração, sediar espaços para diferentes atividades educativas, no 

tocante da cultura, esporte, biblioteca, laboratório de informática, entre 

outros espaços que promovam a cultura e a convivência social. 

6 Assegurar o acesso à educação integral para pessoas com deficiência, 
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altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação 

para a educação básica, proporcionando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar em salas de recursos da rede 

de ensino ou em parceria com outras instituições especializadas. 

7 Desenvolver o aprimoramento do processo pedagógico, garantindo o 

cumprimento da proposta, conforme legislação vigente, proporcionando 

infraestrutura didático pedagógica, equipamentos necessários com 

acesso a meios tecnológicos adequados. 

8 Assegurar a oferta de recursos humanos e manutenção da estrutura 

física, recursos financeiros para atender a demanda pedagógica, tendo 

em vista a frequência, permanência e a aprendizagem de qualidade dos 

alunos, com especificidade na rede municipal de ensino. 

 

 

META 7 - PNE 

META 

Nº 

IDEB 

7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo 

a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 

 

 

 

 

META 7 – PME 

META 

Nº 

IDEB 

7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria no fluxo escolar e da aprendizagem de modo 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 6.0 6.2 6.4 6.6 

Anos finais do ensino fundamental 4.9 5.1 5.4 5.6 
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a interagir as seguintes médias nacionais para o IDEB. 

 

 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  7 – IDEB 

1 1-Realizar levantamento de dados estatísticos dos resultados do IDEB e 

o conjunto estrutural que se envolve, metodologia do trabalho docente,a 

infraestrutura das escolas, contexto social, recursos pedagógicos 

disponíveis entre outros indicadores, com base nas metas estabelecidas 

no Plano Municipal de Educação, no período de vigência do Plano. 

2 Planejar, elaborar, executar ações em articulação com Programas 

Nacionais, Estaduais, objetivando o alcance das metas estabelecidas 

com qualidade, para a educação básica pública, em conjunto com a 

formação dos profissionais da educação. 

3 Verificar os indicadores do Sistema Nacional, IDEB, quanto a avaliação 

da educação básica, considerando o contexto, o nível socioeconômico 

das famílias dos estudantes. 

4 Fomentar práticas pedagógicas inovadoras, que venham garantir o bom 

andamento escolar, a aprendizagem de qualidade e os demais 

resultados almejados. 

5 Assegurar o transporte escolar de forma gratuita para todos os 

estudantes, especialmente os do campo, na faixa etária escolar regular 

obrigatória, tendo em vista a redução da evasão, o acesso com 

segurança conforme leis estabelecidas. 

6 Buscar uma melhor qualificação dos laboratórios de informática na rede 

pública de educação básica. 

7 Estimular a utilização didático pedagógica dos recursos tecnológicos, 
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através de formação continuada aos profissionais da educação. 

8 Proporcionar atendimento a todos os estudantes da educação básica, 

mediante programas que complementem o material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde em parceria com 

multiprofissionais no município. 

9 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar, à todas escolas públicas municipais de 

educação básica. 

10 Desenvolver nos currículos das escolas do campo, metodologias e 

propostas adequadas a realidade. 

11 Fomentar políticas de combate a violência na escola, incentivando o 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 

a detecção dos sinais de suas causas, como violência doméstica sexual, 

favorecendo a adoção das providências adequadas, para promover a 

construção da cultura da paz em um ambiente escolar dotado de 

segurança. 

12 Incentivar a formação de leitores, através de projetos e capacitação de 

profissionais bibliotecários , agentes comunitários, articulando junto aos 

alunos de diferentes idades e também em determinadas circunstâncias 

junto à família. 

13 Motivar a articulação entre as redes de apoio e assistência aos alunos e 

as famílias, através de programas de educação, projetos, esportes, 

atividades culturais, atendimento à saúde, assistência social, visando a 

melhoria da qualidade educacional. 
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7. ENSINO MÉDIO 

 

7.1 DIAGNÓSTICO 

O município de Independência possui uma escola pública com Ensino 

Médio,  que atualmente  conta com cerca de 508 alunos, desde as séries iniciais até 

o Ensino Médio. A mesma oferece espaços pedagógicos e serviços como Biblioteca 

para pesquisas e empréstimos de livros, Laboratório de Informática, Laboratório de 

Ciências, Xerox, Auditório, Sala de Recursos para atendimento especializado, 

contando com profissional especializada para este serviço, sala de Audiovisual, 

Ginásio de Esportes e um amplo espaço de circulação, espaços estes que servem 

de amparo pedagógico e permitem ao aluno e ao professor desenvolver um trabalho 

com mais qualidade. Acesso a internet para alunos e professores. O quadro de 

professores é formado por professores qualificados, sendo que todos possuem 

formação específica e pós-graduação. 

Os alunos são provenientes do meio rural e urbano. Os alunos do meio rural 

chegam até a escola usando o transporte escolar. 

Alguns alunos que concluem o ensino fundamental freqüentam escolas 

profissionalizantes da região. Outros fazem concomitante, curso profissionalizante 

em outra escola, com o ensino médio na escola do município. 

A Escola tem como filosofia de trabalho: “Construir coletivamente uma 

educação para a autorrealização, participação, compromisso com a vida e a 

transformação social.” Neste sentido são desenvolvidas várias ações pedagógicas e 

projetos voltados para a realidade e que contemplem o contexto da escola e do 

aluno. Temos o Projeto de Leitura que já funciona há vários anos e outros voltados à 

preservação ambiental, aos cuidados com a vida e o respeito ás diferenças. 

Em relação ao perfil do aluno a escola busca formar um aluno pesquisador 

e que possa de forma consciente e autônoma concretizar saberes e construir 

projetos de vida que viabilizem a inclusão, a inserção social de todos e o pleno 

exercício da cidadania. 
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  O Ensino Médio Politécnico é uma nova modalidade de ensino implantada a partir 

de 2012, baseada na Pesquisa e na metodologia de Projetos. Os alunos em um  dos 

dias da semana têm aula no turno inverso, aumentando assim a carga horária 

semanal, de 25 para 30 horas.  

O ensino Médio politécnico tem por objetivo aprofundar os conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos  

embasados na compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria e a prática, parte e totalidade, no ensino 

de cada componente curricular. 

A Escola de modo geral sempre em várias atividades de caráter 

comunitário, quando promovidas por comunidades ou mesmo Secretaria Municipal 

de Educação. Também ocorre sempre a participação da escola no Jergs (Jogos 

Estudantis do RS), cujo objetivo está relacionado ao desenvolvimento de habilidades 

motoras, espírito desportivo e interação social. 

Quanto aos pais, estes são sempre convidados para reuniões de caráter 

informativo ou deliberativo, conforme as necessidades da Escola. Ao final de cada 

ano, também os pais são convidados a avaliar a Escola como um todo através do 

SEAP, Sistema de Avaliação Participativa. Além dos pais, também alunos e 

professores avaliam a Escola através do SEAP. 

Ao final de cada ano a Escola Amélio Fagundes entrega à comunidade um 

grupo de alunos concluintes do Ensino Médio. A  escola, depois de todo um trabalho 

realizado, espera que estes alunos se posicionem com autonomia, responsabilidade 

e comprometimento frente aos desafios que a vida e o mundo do trabalho 

proporcionam. 

Como única escola de Ensino Médio do Município, recebemos a cada ano, 

alunos de todas as comunidades do interior, bem como urbanos, tornando assim o 

nosso grupo heterogêneo tendo a escola que desenvolver práticas de inclusão que 

contemplem o respeito às diferenças.  
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Tendo presente o propósito de educar para a vida com autonomia e para a 

participação social como base da democracia é que a cada ano a Escola encara o 

fazer pedagógico com a responsabilidade que ele merece. 

 

ESTATÍSTICAS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESDE 2002 

 

A

 

ANO 

MATRÍCULA 

INICIAL 

APROVADOS REPROVADOS EVADIDOS 

TRANSFERIDOS 

2

002 

337 71,8% 20,1% 8,1% 

2

003 

252 70,6% 16,2% 13,2% 

2

004 

329 55.9% 27.4% 16.7% 

2

005 

316 56.3% 28.1% 15.5% 

2

006 

276 60.8% 23.5% 15.7% 

2

007 

280 55% 30.7% 14.3% 

2

008 

268 58.89% 27,87% 13,24% 

2

009 

256 65,44% 20.22% 14.34% 

2

010 

231 64.40% 22.40% 13.20% 

2

011 

214 72.89% 20.89% 6.22% 

2 204 78.54% 6.49% 14.80% 
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012 

0

13 

212 86.3% 9.4% 5.3% 

2

014 

208 87.9% 6,9% 5.2% 

 

 

DESEMPENHO DE INDEPENDÊNCIA NO ENEM EM 2006 

 

 BRASIL UF 
MUNICÍPIO DE 

INDEPENDÊNCIA 

Média da Prova Objetiva 44,296 51,566 53,590 

Média Total (redação e prova 

objetiva) 
48,686 55,290 57,310 

Média da Prova Objetiva com 

correção de participação 
43,776 51,055 53,100 

Média Total (redação e prova 

objetiva) com correção de 

participação 

48,303 54,924 56,960 

  

Quanto ao desempenho no ENEM, dos últimos anos,  a tabela abaixo mostra 

os dados de 2014.  

 

 EEEB AMELIO FAGUNDES 

- Ranking (RS / Brasil):  

- 585 / 7546 

- Cidade: Independência 

- Rede: Estadual 

- Linguagens e Códigos: 485.12 
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- Matemática: 514.56 

- Ciências Humanas: 510.67 

- Ciências da Natureza: 490.44 

- Média das Objetivas: 500.20 

- Redação: 499.66 

 

Quantos aos dados de  2013, a média da Escola, somando a prova objetiva 

com a redação, chegou a 531 pontos. 

Conclui-se pelos dados apresentados acima, que o desempenho do nosso 

município no ENEM já esteve  acima da média, e que atualmente, está na média, 

devendo a Escola intensificar as ações pedagógicas no sentido de melhorar este 

desempenho. Também atribui-se isso ao nível de complexidade da prova que tem 

aumentado a cada ano.  

 

    7.2 DIRETRIZES  

O Ensino Médio, agora politécnico, como já foi citado anteriormente, é o 

ensino básico que todos os indivíduos devem possuir, ele estimula a cidadania, a 

autonomia, desenvolve  a criatividade, capacita para a pesquisa, ampliando no 

educando a sua visão de mundo, a partir de seu entendimento, dentro do contexto 

político e social em que está inserido. 

A partir dele, a escola fornece subsídios  para o aluno progredir no trabalho 

e nos estudos posteriores possibilitando a melhoria da qualidade de vida. É o aporte 

fundamental no entendimento das tecnologias básicas do mundo moderno. 

O Ensino Médio possibilita uma visão geral das ciências para que o 

estudante possa despertar interesse científico e a compreensão da complexidade e 

do equilíbrio dinâmico da vida no processo dos mesmos. 

As metas de expansão da oferta e da melhoria da qualidade do Ensino Médio 

dever estar associadas, de forma clara, a diretrizes que levem a correção do fluxo de 

alunos na escola básica, observando-se que hoje quase não há distorção 

idade/série, devido à eficácia dos mecanismos de controle que imediatamente são 

acionados quando detecta-se um problema de abandono da escola.       
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       No Ensino Médio Politécnico a concepção de escola e ensino deve levar 

em conta a prática social e a teoria, que devem contribuir para uma ação 

transformadora da realidade.  

Para tanto a metodologia deve considerar: 

- Interdisciplinaridade é o diálogo das disciplinas e áreas do saber, sem a 

supremacia de uma sobre a outra, trabalhando o objeto do conhecimento como 

totalidade. Viabiliza o estudo de temáticas transversalizadas, que aliam teoria e 

prática, tendo sua concretude por ações pedagogicamente integradas no coletivo dos 

professores. Traduz-se na possibilidade real de solução de problemas, posto que 

carrega de significado o conhecimento que irá possibilitar a intervenção para a 

mudança da realidade;  

- Pesquisa pedagogicamente estruturada que possibilita a construção de 

novos conhecimentos e a formação de sujeitos pesquisadores, críticos e reflexivos 

no cotidiano da escola, oportunizando a apropriação adequada da realidade, 

projetando possibilidades de intervenção potencializada pela investigação e pela 

responsabilidade ética. Além disso, a pesquisa oportuniza ao educando a exploração 

de seus interesses e o exercício da autonomia, ao formular e ensaiar projetos de vida 

e de sociedade;  

- Trabalho como Princípio Educativo integrado com a microeletrônica, tanto o 

trabalho quanto a vida social se modificam, passando a ser regidos pela 

dinamicidade e pela instabilidade a partir da produção em ciência e tecnologia. A 

capacidade de fazer passa a ser substituída pela intelectualização das 

competências, que demanda raciocínio lógico formal, domínio das formas de 

comunicação, flexibilidade para mudar, capacidade de aprender permanentemente. 

A função precípua da escola é ensinar a compreender e a transformar a realidade a 

partir do domínio da teoria e do método científico. O trabalho intelectualizado e a 

participação na vida social, atravessada pelas novas tecnologias, demandam 

formação escolar sólida, ampliada e de qualidade social, para os quais a escola é o 

único espaço possível de relação intencional com o conhecimento sistematizado. 
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A concepção da inclusão educacional expressa o conceito de sociedade 

inclusiva como aquela que não elege, não classifica e nem segrega indivíduos, mas 

que modifica seus ambientes, atitudes e estruturas para tornar-se acessível a todos.  

O Ensino médio Politécnico se constitui por Áreas do Conhecimento, sendo 

que todas estão interligadas, porém, com objetivos específicos que precisam atingir. 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

Ler, interpretar e utilizar os diferentes gêneros textuais, linguagens corporais 

e produções artísticas como meio de expressão e comunicação, numa perspectiva 

sócio-histórico-cultural, na formação do senso crítico e inserção na sociedade. 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Construir e aplicar conceitos matemáticos a partir de situações de 

aprendizagem que envolvam selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representados em diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema nas diversas áreas do conhecimento. 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

Analisar e refletir sobre os períodos históricos da humanidade e as 

transformações ocorridas no nosso mundo nos aspectos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e tecnológicos que nos trazem mudanças no espaço natural, 

entendendo a geopolítica mundial no contexto da globalização econômica, pois 

sendo o ser humano dinamizador das relações sociais, deve ele produzir novas 

relações espaciais, novas ideias que tragam contribuições críticas e positivas para a 

melhoria da qualidade de vida no planeta como um todo. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: 

 Entender conceitos, princípios, leis e a utilização das mesmas na 

compreensão do meio ambiente, como um todo dinâmico onde a racionalidade do 

conhecimento científico seja utilizada na tomada de decisões e reflita nas ações do 

cotidiano relacionando o conhecimento científico com as tecnologias aplicadas. 

 Além das Áreas, temos o Seminário Integrado que é o grande responsável 

pelo andamento  e desenvolvimento dos projetos de pesquisa e que tem como 

objetivo entender o trabalho como princípio educativo e elemento integrador das 

Áreas do conhecimento, tendo a pesquisa como prática pedagógica, permitindo ao 
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aluno ir além da realidade imediatamente percebida, de modo a compreender o seu 

contexto e ser capaz de articular saberes, exercendo sua autonomia, visando 

ensaiar a concretização de um projeto de vida e de sociedade. 

      Quanto à avaliação, ela é emancipatória e não se expressa mais por 

notas, e sim por conceitos, dando-se ênfase aos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. Outro ponto da avaliação é o Conselho Participativo que ocorre 

diretamente na sala de aula envolvendo alunos e professores. Percebe-se que os 

índices de aprovação aumentaram significativamente após a implantação do ensino 

Médio Politécnico, devido às novas formas de avaliar que estão mais voltadas para a 

revisão de métodos e estratégias e ampliação dos instrumentos de avaliação. 

      Em síntese, este é o Ensino Médio Politécnico, modalidade implantada 

há apenas três anos em nossa Escola e que certamente ainda passará por ajustes. 

META 3 - PNE 

META 

Nº 

Ensino Médio 

3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento). 

 

 

META 3 - PME 

META 

Nº 

Ensino Médio 

3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento). 

 

 



 110 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  3 - Ensino Médio 

1 Motivar os estudantes do Ensino Médio, com diferentes mecanismos, 

promovendo seminários visando a explanação de experiências e 

pessoais, ex alunos, no espaço escolar e demais profissionais da 

sociedade civil. 

2 Estabelecer parceria com empresas locais e regionais, instituições, entre 

outros ramos de trabalho de sustentação do município,realizando 

esclarecimentos, demonstrações, destas atividades, visando o melhor 

conhecimento do aluno, objetivando assim suas escolhas futuras. 

3 Realizar anualmente, levantamento de alunos que se encontram fora da 

escola em parceria com o CRAS, Secretaria da Saúde, Conselho Tutelar, 

Ministério Público, para retomada dos estudos e assegurar a sua 

permanência na escola. 

4 Criar alternativas de participação da família na escola, mediante apoio e 

colaboração de diferentes setores da sociedade, entre outros setores 

públicos, promovendo orientações,esclarecimentos através de palestras, 

encontros recreativos ou festivos, conversasões, seminários, encontros 

para mutirões. 

5 Promover estudos de forma interdisciplinar, através de formação 

continuada, troca de experiências, grupos de trabalho, do corpo docente 

nas escolas que comportam o Ensino Médio, com o intuito de planejar 

práticas pedagógicas inovadoras, contextualizadas à realidade que estão 

inseridos. 

6 Estimular a realização de estudos em parceria com instituições de ensino 

superior, visando uma formação de forma específica aos profissionais de 

educação que atuam no ensino médio, em regime de colaboração com o 

Estado. 

7 Apoiar e incentivar estudantes a formarem e interagirem em grupos de 
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estudos monitorados, com a finalidade de sanar dificuldades de 

aprendizagens, aprimorando conhecimentos que favoreçam  o 

desenvolvimento integral do aluno. 

8 Assegurar o cumprimento da proposta curricular pedagógica baseada 

nas diretrizes curriculares nacionais vigente, com apoio das instâncias 

permanentes, de negociação entre as esferas. 

9 Promover eventos culturais artísticos, esportivos, recreativos, com apoio 

e colaboração entre escolas, entidades parceiras, visando o 

fortalecimento da cultura, da participação e a valorização do patrimônio 

público. 

10 Estimular a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado 

à educação  profissional, observando-se as peculiaridades das 

populações do campo. 

 

  

META 7 - PNE 

META 

Nº 

IDEB 

7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo 

a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 

 

 

 

 

 

 

META Nº 4- PME 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
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META  

Nº4-

PME 

Estimular a qualidade da Educação Básica em todas as 

etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o IDEB: 

 

Nº Estratégias para a Meta 4 do PME-ENSINO MÉDIO 

1 Estimular o desenvolvimento de tecnologias educacionais para o 

ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras 

assegurando a educação como direito de todos, a melhoria do fluxo 

escolar e a diversidade de métodos e propostas pedagógicas. 

2 Incentivar o processo contínuo da autoavaliação da educação básica 

por meio  de avaliações que orientem o planejamento estratégico, 

melhorando a qualidade educacional e formação continuada dos 

profissionais da educação. 

3 Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino de forma a 

buscar atingir as metas do IDEB, com ampla divulgação dos 

resultados pedagógicos e indicadores sociais relevantes para a 

melhoria da qualidade da educação básica, levando em consideração 

a educação especial, com alunos com necessidades especiais e 

superdotação. 

4 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação 

básica,, conforme suas necessidades, priorizando a educação  do 

campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, visando 

reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento e a sua 

formação básica. 

5 Assegurar a participação da comunidade escolar e os conselhos no 

planejamento e aplicação dos recursos que serão usados na 

educação, visando a transparência e a gestão democrática. 

6 Apoiar atividades esportivas, culturais e artísticas, proporcionando 

acessibilidade a todos em especial aqueles com necessidades 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Ensino médio 4.4 4.8 5.0 5.3 
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especiais. 

7 Assegurar mecanismos que implementem condições necessárias e 

recursos tecnológicos, bem como equipamentos que favoreçam e 

incentivem as práticas pedagógicas inovadoras. 

8 Fomentar políticas de combate à violência na escola e comunidade, 

buscando o comprometimento das famílias na adoção de 

providências adequadas para garantir os direitos de plena cidadania. 

9 Promover a articulação de órgãos responsáveis da saúde, educação 

e assistência social no atendimento à estudantes da rede pública 

escolar básica, como meio de prevenção. 

10 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

11 Incentivar a prática d leitura com projetos literários de acordo as 

diferentes especificidades e etapas do desenvolvimento da 

aprendizagem. 

12 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 

assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

13 

 

Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 

culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações 

educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por 

meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a 

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas 

e a sociedade civil. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


 114 

8. ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

8.1 DIAGNÓSTICO 

Analisando o contexto de nosso município, podemos constatar a ausência da 

oferta deste ensino, e conseqüentemente a busca desta modalidade acontece com a 

saída de nosso educando para outros municípios, ou até mesmo o interrompimento 

dos estudos. O que está sendo oferecido não supre suas necessidades e desejos. É 

necessário o estudo da possibilidade da oferta do mesmo, tendo em vista a análise 

dos pontos que se destacaram na pesquisa realizada, constatando-se que jovens 

estão saindo do município em busca de alternativas de trabalho. Existe  a falta de 

incentivo à produção de orgânicos. E preciso um ensino voltado à realidade do 

educando, priorizando a agricultura, com expansão de agroindústrias, bem como 

uma melhor administração das propriedades (contabilidade). 

Temos ciência da necessidade de um melhor aproveitamento dos espaços 

físicos existentes, mas esbarramos na falta de recursos financeiros para levar 

adiante projetos que venham suprir as carências nesta área em nosso município. 

 

8.2 DIRETRIZES 

 As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a implantação 

de uma nova educação profissional do país e para a integração das iniciativas. Tem 

como objetivo central generalizar as oportunidades de formação para o trabalho, de 

treinamentos, mencionando, de forma especial, o trabalhador rural. 

 Partindo da análise do diagnóstico do ensino profissionalizante, propõem-se 

ofertas de cursos de curta duração voltadas para adaptação do trabalhador as 

oportunidades do mercado de trabalho, associados a promoção de níveis crescentes 

de escolarização regular. É importante considerar que a oferta de educação 

profissional é responsabilidade igualmente compartilhada entre setor educacional, 

ministério do trabalho, secretarias do trabalho, serviços sociais do comercio, da 

agricultura e da indústria e os sistemas nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC, 

SENAR). 
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 Os recursos provem, portanto, de múltiplas fontes. É necessário também, e 

cada vez mais, contar com recursos das próprias empresas, as quais devem 

financiar a qualificação de seus trabalhadores. A política de educação profissional é, 

portanto, tarefa que exige a colaboração de múltiplas instancia do poder publico e da 

sociedade civil. 

META 11 - PNE 

META 

Nº 

Educação Profissional/Nível médio 

11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) da expansão no segmento público. 

 

META 11 - PME 

META 

Nº 

Educação Profissional/Nível médio 

11 Estimular as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

incentivando a qualidade da oferta, acesso e sua expansão no segmento 

público.  

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  11 - Educação Profissional/Nível médio 

1 Motivar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação 

territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional. 

2 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio nas redes públicas estaduais de ensino; inclusive educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade à distância. 

3 

 

Fortalecer políticas que garantam as condições necessárias à 

permanência dos estudantes  e à conclusão dos cursos técnicos de nível 
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médio profissionalizante. 

4 Incentivar a participação em programas de reconhecimento de saberes 

para fins de certificação profissional em nível técnico. 

5 

 

Incentivar a oferta de educação profissional técnica de nível médio em 

parceria com entidades públicas, privadas e demais entidades sem fins 

lucrativos,para o atendimento de pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. 

7 

 

Apoiar a expansão da oferta de financiamento estudantil à educação 

profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de 

educação superior. 

8 Fortalecer e buscar a ampliação das matrículas de educação 

profissionalizante integradas ao Ensino Médio, para a população do 

campo, de acordo com seus interesses e necessidades. 

9 Elevar gradualmente a oferta de cursos profissionalizantes e técnicos em 

parceria com a Secretaria de Assistência Social, através de programas 

PRONATEC, entre outros disponibilizados pela esfera Federal ou 

Estadual.  

10 Apoiar as políticas que visam a redução das desigualdades étnico-raciais 

e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica 

de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 

forma da lei. 

11 Apoiar as políticas de estruturação do  sistema nacional de informação 

profissional, articulando a oferta de formação das instituições 

especializadas em educação profissional aos dados do mercado de 

trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 

trabalhadores. 

12 

 

Apoiar no ensino médio, a educação tecnológica e politécnica, numa 

concepção de   educação que tem  o trabalho como princípio educativo 

em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais. 
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9. EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

   9.1 DIAGNÓSTICO 

              A Educação Superior, no município de Independência enfrenta hoje 

problemas inerentes a qualquer município de pequeno porte, sem muitas 

perspectivas de desenvolvimento sócio-econômico. É um município essencialmente 

agrícola, formado por pequenos agricultores, um setor em instabilidade e mudança, 

que  não encontra linhas de produtividade realmente auto-sustentáveis onde as 

famílias possam garantir o futuro de seus filhos. Isso desencadeia um êxodo dos 

jovens do município para centros maiores em busca de outras alternativas de 

trabalho e renda.  

             O quadro abaixo mostra a taxa bruta de matrículas na Educação Superior no 

Brasil, Rio Grande do Sul e Independência. 

  Indicador Brasil RS Independência 

Taxa de escolarização bruta na educação 

superior da população de 18 a 24 anos 

30,3% 36,6% 19,05% 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

Observando os dados,percebemos que um número pequeno de alunos   

freqüenta o Ensino Superior, índice abaixo da média nacional e estadual. Grande 

parte dos alunos que concluem o Ensino Médio não ingressam no Ensino superior 

por, principalmente, não terem como custear as despesas decorrentes, que além do 

custo do curso ainda precisam deslocar-se para outros municípios e ainda as 

universidades mais próximas são particulares. As famílias também não dispõe de 

recursos para financiar os estudos dos filhos. 

            Dos alunos que então no Ensino Superior, poucos são custeados pelos pais e 

poucos têm bolsas de estudo, a maioria trabalha para pagar, outros buscam créditos 

educativos, ProUni e financiamentos como FIES. Uma minoria está numa 

Universidade Federal. Todos deslocam-se do município, ou com carro próprio ou 

transporte coletivo dificultando ainda mais o acesso e permanência. Os cursos mais 

freqüentados pelos alunos são: Direito, Administração e os cursos de Educação. 

 



 118 

           Sem motivação financeira, sem perspectiva de emprego falta coragem e 

vontade nos jovens de investir em algo novo e empreendedor, na sua qualificação 

profissional e conseqüentemente o município não conta com mão de obra qualificada 

nos setores que ainda empregam os jovens aqui, faltam recursos humanos 

competentes e bem remunerados.  

Por todas estas questões é preciso que parta ou do poder público ou da 

própria comunidade  iniciativa no sentido de viabilizar investimentos através  de 

parcerias, ligadas às áreas de interesse oportunizando que um número maior de 

jovens ingressem na Educação Superior, viabilizando projetos onde se inclua esta 

modalidade educacional, a Educação Superior, como imprescindível para o 

crescimento de um município , adotando medidas para apoiar a continuidade dos 

estudos de alunos de baixa renda ou, de um Ensino Médio técnico, 

profissionalizante  em áreas que possam manter os jovens aqui, investimentos no 

setor agrícola e também mecânica. 

          O município deve ter como princípio na área educacional, a formação de 

profissionais cidadãos, para efetiva interação com a sociedade, para situá-lo histórica 

e socialmente e que a formação deste aluno venha referenciar os problemas 

enfrentados hoje pelo município de demanda exigida. É preciso estabelecer metas 

que atendam as exigências da realidade. 

 

9.2 DIRETRIZES 

Sabemos que a educação tem como objetivo inserir o homem no contexto 

social, trazendo como principio básico o respeito às necessidades individuais, 

sociais, intelectuais, técnicas e morais. Além disso, a educação é responsável pela 

produção do conhecimento, pela economia de um país, pela produção de riquezas, 

pela geração de empregos e pela qualidade de vida das pessoas.  

Conforme a Constituição de 1988 o Ensino Superior tem por finalidade formar 

diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Compreende, também, a função de fomentar o conhecimento científico e tecnológico, 

buscando soluções para os problemas sociais e os desequilíbrios regionais. 
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 Um país não pode ser considerado desenvolvido sem um sistema de 

Educação Superior de qualidade. O mundo hoje considera o conhecimento como 

valor de desenvolvimento humano e assim, a educação superior possui uma 

importância cada vez maior. Para que as Instituições de Ensino Superior possam 

desempenhar sua missão educacional, o apoio do poder público é decisivo. Nesse 

sentido, o município busca promover ações que estimule, sensibilize e assegure aos 

estudantes o acesso ao Ensino Superior. 

 O Município de Independência tendo uma economia baseada principalmente 

na agricultura precisa de Entidades Educacionais que estejam próximas da 

comunidade, identificando problemas e propondo projetos que ofereçam soluções 

inovadoras para o desenvolvimento socioeconômico local. Diante disso, é importante 

analisar e avaliar as principais áreas de necessidade de recursos humanos e assim 

viabilizar parcerias entre entidades educacionais e o Poder Público para que os 

estudantes busquem a capacitação profissional.  

META 12-PNE 

META 

Nº 

Ensino Superior acesso 

12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

META 12 - PME 

META 

Nº 

Ensino Superior acesso 

12  Estimular a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior 

para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos. 
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Nº ESTRATÉGIAS DA META  12 - Ensino Superior acesso 

1 Apoiar projetos direcionados à graduação superior e seu acesso, 

incentivando a formação acadêmica dos munícipes no nível superior. 

2 Estimular políticas públicas que favoreçam o aproveitamento da oferta de 

vagas em instituições federais na região mais próxima. 

3 Motivar a oferta, de no mínimo um terço das vagas em cursos noturnos, 

com garantia de qualidade. 

4 Estimular a procura de vagas na educação superior pública, especialmente 

em licenciaturas de forma gratuita, para formação de professores na 

educação básica. 

5 Apoiar as políticas de inclusão e de assistência estudantil, quanto ao 

acesso  e a permanência de estudantes na educação superior egressos 

da escola pública. 

6 Incentivar a busca de aproveitamento do fundo de financiamento de forma 

a dispensar progressivamente a exigência do fiador. 

7 Apoiar a oferta de estágio como parte de formação na educação  superior. 

 

8 Apoiar a participação proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos na educação superior. 

9 Motivar estudos e pesquisas para professores da educação básica de 

acordo com a sua formação. 

10 Estimular a expansão de atendimento específico a populações do campo, 

quanto ao acesso e permanência ao ensino superior. 

11 Apoiar as políticas públicas de educação à distância. 

12 Fomentar políticas públicas que viabilizem o subsídio aos estudantes de 

educação superior, em regime de colaboração com o Estado e a União, 

ampliando o acesso e a permanência nos estudos. 
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META 13 - PNE 

META 

Nº 

Ed. Superior Ampliação de Mestres e doutores no corpo docente 

13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 

sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

META 13 - PME 

META 

Nº 

Ed. Superior Ampliação de Mestres e doutores no corpo docente 

13 Apoiar a elevação da melhoria da qualidade da educação superior e a sua 

ampliação de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por 

cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  13 - Ed. Superior Ampliação de Mestres e 

doutores no corpo docente 

1 Apoiar a realização do processo contínuo de autoavaliação das 

instituições de educação superior, visando a melhoria da qualidade 

oferecida na formação de profissionais. 

2 Apoiar e incentivar a promoção da melhoria da qualidade dos cursos  de 

Pedagogia e Licenciaturas, com a finalidade de aprimorar a qualificação 

dos graduandos e aquisição dos conhecimentos necessários no processo 

pedagógico, combinando as práticas didáticas com a formação geral, 

incluindo o preparo no desenvolvimento de uma educação voltada para as 

relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com 

deficiências. 

3 Estimular a formação de mestres e doutores para o corpo Docente da 
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Educação Superior, apoiando as políticas que visem a potencialização das 

instituições públicas e sua atuação regional, com vistas da melhoria do 

padrão de ensino educacional. 

 

 

META 14 - PNE 

META 

Nº 

Formação mestres/doutores 

14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

 

META 14 - PME 

META 

Nº 

Formação mestres/doutores 

14 Incentivar a elevação gradual do número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 

(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  14 - Formação mestres/doutores 

1 Incentivar a procura da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, 

inclusive a utilização de metodologias e recursos tecnológicos em 

educação à distância. 

2 Apoiar a implementação das ações que visam o acesso e a qualificação 

das populações do campo e menos favorecidas, na busca de programas 

de formação em mestrado e doutorado. 

3 Estimular a participação em programas de pós-graduação stricto sensu, 

especialmente os de doutorado, nas instituições superiores públicas da 

região. 
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4 Incentivar a participação especialmente das mulheres em cursos de pós-

graduação  stricto sensu, em diferentes áreas do conhecimentos, ligadas 

preferencialmente á tecnologia e às ciências. 
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10. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

10.1 DIAGNÓSTICO 

 O EJA para os estudantes de nosso município tem grande valor, pois 

proporciona aos estudantes conquistarem seu espaço, impulsionado pela vontade e 

persistência em freqüentar as aulas, pois aprendemos sempre e a aprendizagem não 

se limita à decodificação da língua, mas apropriação de uma cultura construída 

historicamente. Pauta-se que a educação é um processo permanente, que supera a 

concepção compensatória e se apresenta como instrumento de participação efetiva 

na sociedade contemporânea. 

 Ao contrário dos anos entre 2002 e 2007 que existia na Escola de Educação 

Básica Amélio Fagundes o EJA, hoje nos deparamos com uma realidade de que 

apenas alguns alunos freqüentam, se deslocando diariamente ao vizinho município 

de Três de Maio para assistirem aula através de Transporte fornecido pela 

Administração Municipal. 

 Embora sejam poucos alunos que freqüentam hoje as aulas, a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais é hoje de 92,1% ficando 

abaixo da média estadual mas acima da média federal. 

 

10.2 DIRETRIZES 

 Atualmente, muitos de nossos jovens e adultos têm enfrentado o desafio de 

começar ou continuar seus estudos, buscando na educação escolar o processo que 

não foi possível completar na idade própria, por diferentes razões. As transformações  

que acontece no mundo , em virtude do acelerado avanço seja na comunidade 

cientifica ou dentro da tecnologia favoreceram essa busca do conhecimento. 

 Segundo a Constituição Brasileira (art.208,I) essa modalidade de ensino , no 

nível fundamental deve ser oferecida pelo Estado  a todos os que não tiveram 

acesso na idade própria, trata-se  de um direito público subjetivo (CF, art.208,§ 1º). 

Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar recursos para atender essa 

educação. 
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 Essa modalidade de ensino permite a nossa população, melhorar a qualidade 

de vida, ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e exercer 

plenamente sua cidadania, mas para que isso aconteça é de suma importância a 

participação solidária de toda a comunidade, com o envolvimento das organizações 

da sociedade civil diretamente envolvidas com essa temática. É necessário também 

materiais didáticos e pedagógicos, além da especialização do corpo docente, para 

que se torne uma prática envolvente e que motive essas pessoas a continuar 

matriculados e termine a formação equivalente. 

 É importante o apoio dos empregadores, no sentido de incentivar e considerar 

a formação permanente, o que pode dar-se em diversas formas; organizar a jornada 

de trabalho compatível com o horário escolar; concessões de licenças para 

freqüência em cursos de atualização; implantação de cursos de formação de jovens 

e adultos no próprio local de trabalho. Ressalta-se, também, a importância de 

políticas de emprego e proteção contra o desemprego, além de políticas 

direcionadas a mulheres, cuja escolarização tem um grande impacto na próxima 

geração, auxiliando a diminuição do surgimento de “novos analfabetos.” 

 A oferta do ciclo completo de oito séries é um direito assegurado pela 

Constituição Federal e que deve ser ampliada gradativamente, da mesma forma 

deve ser garantido, aos que completarem o Ensino Fundamental o acesso ao Ensino 

Médio. 

 Embora o financiamento das ações pelo Poder Público seja decisivo para a 

realização das estratégias para enfrentar os déficits educacionais, é importante 

salientar a importância da contribuição da sociedade civil, para poder erradicar o 

analfabetismo e universalizar a formação equivalente às oito séries do ensino 

fundamental, por isso, todos devem ser os agentes dessa ampla mobilização. 

 Devido à importância que se tem, essa modalidade de ensino, para muitos de 

nosso município e também pela necessidade de criar oportunidades de convivência 

com um ambiente cultural enriquecedor, segue as metas abaixo, imprescindíveis à 

construção de cidadão consciente, com condição plena para o exercício de sua 

cidadania.   
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META 8 - PNE 

META 

Nº 

EJA – desigualdade 

8 ELevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 

último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 

mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

 

META 8 - PME 

META 

Nº 

EJA – desigualdade 

8 Oportunizar a elevação de escolaridade média da população de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 

(doze) anos de estudo no último ano de vigência deste plano.  

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META 8 - EJA – desigualdade 

1 Incentivar a participação de estudantes da rede pública em programas 

disponibilizados pela esfera Estadual e Federal, com acompanhamento do 

controle de matrícula, frequência e rendimento. 

2 Promover chamadas públicas com ampla divulgação para levantamento de 

demanda, garantindo o acesso e a frequência com apoio da família, 

Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social, 

visando a elevação das taxas de alfabetização até o final da vigência 

deste Plano. 

3 Estimular e apoiar o acesso à educação profissional técnica de forma 

concomitante ao ensino ofertado na rede pública.  

4 Fortalecer a manutenção de parcerias que favoreçam a elevação de 
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escolaridade para estudantes trabalhadores da educação de jovens e 

adultos em seus espaços de trabalho. 

5 Proporcionar a elevação de escolaridade de população acima de 29 (vinte 

e nove) anos, incentivando e oportunizando o acesso ao ensino e suas 

condições necessárias. 

6 Proporcionar o acesso à programas de alfabetização oferecidos pela 

esfera Federal ou Estadual, que visem a correção de fluxo com 

acompanhamento e atendimento especializados, visando a recuperação e 

progressão de alunos com rendimento escolar defasado, levando em 

conta suas individualidades. 

 

META 9 - PNE 

META 

Nº 

EJA – analfabetismo 

9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, 

até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

 

META 9 - PME 

META 

Nº 

EJA – analfabetismo 

9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2016 e, 

até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  9 - EJA - analfabetismo 

1 Proporcionar o acesso de forma gradativa à educação de jovens e adultos 
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e a todos que não tiverem acesso á educação básica na idade própria. 

2 Realizar diagnóstico em parceria com Conselho Tutelar, Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de 

jovens e adultos. 

3 Realizar chamadas públicas periódicas para educação de jovens e 

adultos, promovendo a divulgação e busca ativa de participação dos 

mesmos, com a colaboração entre entes federados e em parceria com 

entidades e sociedade civil. 

4 Apoiar as políticas públicas de jovens e adultos, levando em consideração 

a participação dos idosos, com a finalidade de erradicar o analfabetismo, 

estimulando o acesso a atividades recreativas, culturais, esportivas, 

artesanais e de alfabetização em parceria com os programas da Secretaria 

de Assistência Social, Secretaria de Educação, em regime de colaboração 

com o Estado e União. 

 

 

 

 

 

META 10 - PNE 

META 

Nº 

EJA  Integrada c/ Educação Profissional 

10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional. 

 

META 10 - PME 

META EJA  Integrada c/ Educação Profissional 
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Nº 

10 Apoiar a oferta, de no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  10 - EJA  Integrada c/ Educação 

Profissional. 

1 Estimular a conclusão da educação básica, mediante participação em 

programas de educação voltados a conclusão do ensino fundamental e a 

formação profissional inicial, oportunizados pela esfera Estadual ou 

Federal. 

2 Fomentar a expansão de matrículas na educação de jovens e adultos, de 

modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a 

educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade 

dos trabalhadores. 

3 Apoiar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do 

público da educação de jovens e adultos e considerando as 

especificidades da população do campo. 

4 Favorecer as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 

deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação 

de jovens e adultos articulada à educação profissional. 

5 Fortalecer mecanismos de reconhecimento dos saberes e das 

experiências dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na 

integração curricular dos cursos de formação profissional e nos cursos 

técnicos de nível médio. 
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11. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

11.1 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE 

INDEPENDÊNCIA   

O trabalho da educação especial inicia no momento  em que se identificam 

atrasos ou alterações no desenvolvimento global da criança e continua ao longo da 

sua vida, valorizando suas potencialidades e lhe oferecendo todos os meios para o 

melhor desenvolvimento. 

 Quando se fala de cidadãos, logo pensamos no sujeito integrado em uma 

sociedade e, principalmente, agindo dentro dela. No entanto, as pessoas com 

deficiência ainda têm poucos direitos garantidos, mesmo que a Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1996, o Plano Decenal de 

educação de 1993 e o Estatuto da Criança e do Adolescente assim o determinem 

com deficiência em igualdade de condições de qualquer outro aluno. 

 Vale ressaltar que nas últimas décadas registraram-se consideráveis avanços 

na conquista da igualdade e do exercício desses direitos. 

 Numa tentativa de garantir esses direitos, a Educação Especial, modalidade 

da educação escolar, única em nosso município é atualmente entendida como parte 

do processo educacional, possuindo uma proposta pedagógica que assegura 

recursos e serviços educacionais especiais, organizada institucionalmente para 

apoiar, completar e suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

 Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, esta precisa 

considerar as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-

psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pauta em princípios éticos, 

políticos e estéticos de modo a assegurar: 

I – a dignidade humana e a  observância do direito de cada aluno de realizar seus 

projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social. 
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 II – a busca das identidades própria de cada educando, o reconhecimento e a 

valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades 

educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem como base para a 

constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e 

competências. 

 III – o desenvolvimento para  o exercício da cidadania de participação social , 

política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o 

usufruto de seus direitos. 

  A escola, bem como sua mantenedora, atuam de tal forma que estes objetivos 

sejam realmente atingidos e possam promover uma educação de alta qualidade a 

todos os educandos, modificando atitudes discriminatórias, criando comunidades 

acolhedoras e desenvolvendo uma sociedade inclusiva. Essa escola também é 

adaptada às necessidades dos alunos, respeitando o ritmo e os processos de 

aprendizagem, contrapondo-se à sociedade que inabilita e enfatiza os impedimentos, 

propondo uma pedagogia centrada nas potencialidades humanas. 

  A nossa escola é compreendida como um espaço de vivências culturais que 

garante aos alunos o contato com o universo cultural produzido pela sociedade, a 

progressão nos níveis de escolarização e conhecimento e o trabalho com as 

diferentes formas de expressão: teatro, música, dança, artes visuais, línguas, escrita, 

cinema, etc. possibilitando a organização do pensamento, a expressão dos 

sentimentos e a comunicação, priorizando o trabalho coletivo de educadores, alunos 

e comunidade, oportunizando a aprendizagem de todos. Nessa dimensão, a escola 

constituirá sujeitos e contribuirá cada vez mais para a inclusão dos alunos na 

sociedade.                           . 

A APAE vem a ser constituída por pais e amigos de uma comunidade 

significativa de alunos com Deficiência, contando para tanto com a colaboração da 

sociedade em geral, do comércio, da indústria, dos profissionais liberais, políticos, 

enfim de todos que acreditam, apostam e lutam pela causa das pessoas com 

Necessidades Intelectuais e/ou Múltiplas.  
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Há anos atrás, os alunos com deficiência, chamados excepcionais, do 

Município de Independência, recebiam atendimento especializado na vizinha cidade 

de Três de Maio, juntamente com alunos do município de Alegria e São José do 

Inhacorá.  Após, com mobilização de membros da nossa comunidade, constatou-se 

a possibilidade de ser criada uma Escola de Educação  Especial em nosso 

município, vindo a acontecer  em 23 de Março de 1995, com a criação de uma 

comissão provisória, sendo que desta, em  06 de abril foi escolhida a diretoria  

provisória; sendo: presidente  Síria Klein da Silva;  Vice presidente; Armindo 

Dummel;  1ª secretária Marilene Nardes Pires;   2º secretário Carlos Alberto de 

Moraes;  1º Tesoureiro João Edécio Graeff ;  2º Tesoureiro  Valci Prestes 

Zimermann. 

A partir desta data os alunos do município de Alegria passaram a receber 

atendimento especializado em nossa APAE, pela proximidade,  até que o município 

de Alegria criou sua própria APAE. 

Primeiramente a nossa escola chamava-se: Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto “Sonho Meu” para Educação Especial – APAE de Independência, 

localizada em Esquina Budel, zona rural  do município, sendo uma escola municipal. 

No final do ano de 2000 (dois mil) a mesma deixou de pertencer à rede 

municipal de ensino para tornar-se uma Instituição não governamental, filantrópica,  

com a denominação de  Escola de Educação Especial Sonho Meu, continuando a 

funcionar no mesmo endereço, pois o município deu concessão de uso do local. 

Graças a atuação da atual diretoria com sua assessoria jurídica, e a 

consonância com a  administração pública municipal, recebeu a   escritura pública  

de  doação   da mesma . 

A APAE conta com um quadro de 16 colaboradores  nas áreas de assistência 

social, educação e saúde, atendendo  em torno de 50 pessoas com deficiência. 

A nossa APAE, conta com recursos  de doações da comunidade , dos pais, 

dos sócios contribuintes, do trabalho  de voluntários , parcerias   com o poder público 

municipal, estadual e federal, , Jantares, Bingos, Pedágios,  podendo-se dizer que 

nossa  realidade é semelhante a da maioria das APAEs co-irmãs. 
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AMBIENTE EXTERNO 

 

Oportunidades 

  O atendimento a pessoa com deficiência, é feito na Escola de Educação 

Especial Sonho Meu, que está localizada na localidade de Esquina Budel, zona rural, 

que dista 03 quilômetros da sede do município, para onde os alunos são 

transportados pelo transporte municipal, sendo que a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, faz o recolhimento dos alunos, com transporte próprio,  até o 

ponto de partida, ou seja o Setor de Obras Municipal. 

A APAE, mantenedora da Escola de Educação Especial, é cessionária do imóvel 

rural, constituído de 5000m2, onde a escola realiza suas atividades de cunho social, 

educacional. 

 Existe ainda uma área de terras de 2,3 H a, que a Associação faz uso para 

desenvolver atividades de lazer, sociais, culturais, onde se realizam projetos com 

culturas temporárias, projetos de arborização, formação  de horta. 

Como as famílias dos alunos são desprovidas de recursos financeiros,  e formação 

escolar, imputar a elas maior responsabilidade na educação dos filhos é ignorar suas 

condições.  

Assim a APAE  busca o engajamento da família ou mesmo a sua 

sensibilização através dos eventos realizados na escola, expondo aos mesmos, o 

quanto é importante o papel da família e o seu envolvimento como parceria mais 

eficaz no desenvolvimento da pessoa com deficiência. É importante ressaltar, que o 

enfoque comum é o de que uma habilidade não é melhor do que a outra e que o 

importante, em educação, é procurar desenvolver o maior numero de habilidades, 

com a maior qualidade possível. 

 Pensando desta forma, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 

realiza convênios e parcerias com   Governo Municipal, Estadual e Federal, parcerias 

com segmentos da sociedade civil,  para proporcionar um atendimento mais 

adequado e qualificado as pessoas com deficiência, visando a inserção  e realização 

psico-social. 
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 Como a  economia de nosso município, é essencialmente agrícola, sentimos 

maiores dificuldades, quando da ocorrência de frustrações de safra, pois nestas 

ocasiões os recursos  provenientes de doações e parcerias da comunidade são 

muito pequenas, e justamente nestas ocasiões as dificuldades  do grupo familiar das 

pessoas com deficiência , são ainda maiores, pois grande parte destes, são diaristas 

em atividades agrícolas. 

   

AMBIENTE INTERNO 

  

Pontos Fortes da Instituição 

  A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é mantenedora da única 

Escola de Educação Especial do Município, razão pela qual temos o respaldo do 

Poder Público e da Comunidade. 

  

Instalações Físicas 

  A Escola de Educação Especial Sonho Meu, mantida pela Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais, possui atualmente uma estrutura física razoável, 

constituída de: uma sala de direção, uma secretaria, quatro salas de aula, uma sala 

de fisioterapia, uma sala de psicologia, uma sala de fonoaudilogia, uma sala de 

serviço Social, um refeitório, uma cozinha, três banheiros, uma oficina, uma 

lavanderia, uma despensa, área  externa coberta. Sendo que atualmente as salas de 

atendimento técnico especializado são utilizadas em duplicidade pelos demais 

profissionais, enfermeira, pedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. 

  

Pessoal e Estrutura Organizacional 

  Atualmente a Escola de Educação Especial Sonho Meu possui um quadro de 

pessoal  assim estruturado: 

01 diretora administrativa, com carga horária de 20 horas 

01 diretora Pedagógica , com carga horária de 20 horas 

01 secretária, carga horária de 30 horas 

01 motorista, carga horária 40 horas 
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01 auxiliar de serviços gerais , carga horária 40 horas 

01 auxiliar de alimentação, carga horária 40 horas 

03 professores, com carga horária de 40 horas 

01 professor 20 horas de Educação Física 

 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 01 fisioterapeuta  08 horas semanais 

01 psicóloga,    20 horas semanais 

01 fonoaudiólogo , 08 horas semanais 

01 assistente social, 16 horas semanais 

01 enfermeira 16 horas semanais 

01 médico 01 hora semanal 

01 terapeuta ocupacional 08 horas semanais 

 

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 

A captação dos recursos é feita via convênios com órgãos públicos, projetos 

sociais de empresas do setor privado, com entidades religiosas intermediando 

recursos  internacionais, através de promoções,  pedágios, realização de bingos e 

outras pequenas iniciativas. 

  

GRÁFICO  DOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

ALUNOS  MATRICULADOS (Freqüentando) 

  

2010 52 

2011 53 

2012 46 

2013 46 

2014 55 

até junho 2015 50 
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11.2   DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Com base nos estudos legais da Constituição Federal de 1988, que prevê no 

artigo 205 o direito de todos à educação e no artigo 208 o atendimento educacional 

especializado e a inclusão escolar fundamentada na diversidade, exigindo mudanças 

estruturais nas escolas comuns e especiais. 

O princípio da acessibilidade dá à escola o direito de planejar os ambientes 

acessíveis e sem discriminação, que garantam os direitos de cidadania e atenda as 

necessidades e as diversidades humanas. Este desafio está direcionado para toda a 

escola e sociedade e sua efetivação requer eliminar os preconceitos e rótulos , 

requer o acesso  ao conhecimento e as diferentes formas expressivas de linguagens 

que possibilitem comunicação, efetivação de práticas pedagógicas que promovam a 

interação e valorizem as diferentes formas de construção do conhecimento. 

 Por um longo período a expressão “atendimento especializado” foi direcionada 

às práticas educacionais desenvolvidas com estudantes que apresentavam alguma 

deficiência, decorrente do pensamento de que os alunos com alguma deficiência não 

eram capazes de aprender, impediam a inclusão escolar dos alunos nas escolas da 

rede regular de ensino, recebendo atendimento pedagógico nos espaços/tempos da 

Escola de Educação Especial. Essas escolas em sua grande maioria são mantidas 

pelas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs. 

 O pensamento que fundamentou esse atendimento pedagógico em 

espaços/tempos diferenciados para os estudantes com alguma limitação ou 

deficiência está mudando na medida em que novos conceitos estão aparecendo e a 

constatação de que os alunos ditos “especiais” também aprendem. Essa 

aprendizagem se expressa na medida em que o que se considera na ação 

pedagógica são as habilidades e potencialidades de cada um e não as dificuldades. 

Não há pessoa deficiente, porém há uma pessoa, cujos atributos são; não ouvir, não 

ver, não andar, dificuldades de ler e escrever e assim por diante. O conceito social 

que temos é que eles são incompletos ou deficientes. 

 A grande dificuldade atualmente é a inquietação e a sensação de impotência 

dos professores na ação pedagógica direcionada a essas crianças, e pobre 
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expectativa educativa do professor ao se defrontar com essa realidade vai implicar 

uma defasagem cognitiva significativa. 

 Para Vygotski é importante as trocas socais, contribuindo assim, para a zona 

de desenvolvimento proximal, as crianças com nível de desenvolvimento avançadas 

podem estabelecer pontos de mediação com crianças de níveis inferiores. A inclusão 

é uma revolução silenciosa. Para que isso aconteça toda a equipe escolar deve 

pensar em conjunto e deve estar incluída na proposta pedagógica e levar ao 

conhecimento de todos, pois a escola não deve ser um lugar de sofrimento e 

humilhação, por isso o Plano Decenal vai ser um luz, embora no fundo do túnel, para 

que realmente possa eliminar as barreiras do preconceito e a participação na 

aprendizagem de todos na escola.  

 Acreditamos que o atendimento especializado, que está assegurado na LDBN 

(1996) possa garantir e formar cidadãos críticos, participativos e responsáveis, 

atuando, dentro de suas particularides e de suas limitações, mas felizes, na 

construção de sociedade mais humana e igualitária e isso vai permear nosso Plano 

Municipal. 

 Considerando a importância desta modalidade de ensino no âmbito 

educacional, o Plano Decenal objetiva nas suas metas garantir a educação inclusiva 

como atendimento pedagógico de qualidade, independente do espaço em que o 

estudante esteja inserido (escola de educação especial ou escola regular de ensino). 

Para tanto faz-se necessário orientações pedagógicas e políticas públicas que 

conduzam à melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos para 

atender a demanda existente no município. 

 Sabe-se das dificuldades e carências que os municípios pequenos 

apresentam, e nosso município não está distante disso, porém a responsabilidade se 

dá em todas as esferas políticas: federais, estaduais e municipais e a LDB assegura 

o direito a todos os educandos uma educação de qualidade. Sem esquecer da 

formação dos profissionais da educação especial dada à relevância de sua atuação 

como mediadores no processo de ensino aprendizagem do educando com 

necessidades educacionais especiais. No momento que ultrapassamos as barreiras 
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sejam elas arquitetônicas, sociais, atitudinais e educacionais construímos uma 

educação melhor na qual cada educador contribuirá de forma efetiva. 

 Acreditamos que é por meio da educação que se transforma a sociedade e é 

de fundamental importância o respeito à diversidade, tornando a escola um espaço 

de participação social. È por isso que elaboramos este trabalho, que vai orientar 

nossa caminhada, como comunidade, munícipes e  cidadãos  engajados num projeto 

que vai proporcionar o acesso a uma educação de qualidade à todos independente 

de suas diferenças. 

META 4 - PNE 

META 

Nº 

Educação Especial 

4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

 

 

META 4 - PME 

META 

Nº 

Educação Especial 

4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 
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Nº ESTRATÉGIAS DA META  4 - Educação Especial 

1 Proporcionar o atendimento escolar a todas as crianças e adolescentes 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades ou superdotação, observando o que dispõe a legislação 

vigente. 

2 Assegurar atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, em classe, escolas ou serviços especializados em 

instituições públicas ou conveniadas, para estudantes com necessidades 

especiais, em conformidade com as avaliações efetivadas pelos 

professores, pela família e especialistas na área. 

3 Estabelecer parcerias com instituições filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais, sem fins lucrativos, através de convênios com o poder 

público, visando o atendimento com propostas educacionais inclusivas, 

favorecendo a participação da família e da sociedade na construção do 

sistema educacional inclusivo. 

4 Proporcionar ampliação e manutenção das salas de AEE existentes nas 

escolas da rede pública municipal para  atender a demanda conforme suas 

necessidades. 

5 Promover a inclusão de crianças no atendimento escolar de 0 a 3 anos, 

tendo em vista a perspectiva de estimulação precoce para o 

desenvolvimento à crianças com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. 

6 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de 

material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
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assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 

modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas 

habilidades ou superdotação. 

7 Proporcionar a oferta da Educação bilíngue, em parcerias com instituições 

públicas conveniadas, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 

0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de 

leitura para cegos e surdos-cegos. 

8 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 

regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. 

9 Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente 

com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, 

com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 

educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à 

juventude. 

10 Apoiar as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 

vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das 

condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22


 141 

superdotação. 

11 Incentivar o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as 

especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 

requeiram medidas de atendimento especializado. 

12 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, 

proporcionando o acesso e continuidade do atendimento escolar, na 

educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de 

escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao 

longo da vida. 

13 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para 

atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do 

atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 

auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 

surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 

professores bilíngües. 

14 Definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade 

e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições 

públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

15 promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de 

pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de informação 

detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 
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(dezessete) anos. 

16  Incentivar a formação inicial e continuada de professores, visando o 

atendimento educacional especializadoe suas ações de inclusão. 

17 Apoiar as ações de parcerias com instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 

visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino. 
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12. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

12.1 DIAGNÓSTICO 

 Há um consenso, de que a valorização, a formação e a qualificação 

permanente dos trabalhadores em educação, docentes e não docentes são 

dimensões fundamentais na garantia de uma educação de qualidade social e no 

empreendimento das necessárias transformações educacionais.  

 

Na abordagem que tange a valorização do magistério e a qualificação dos 

profissionais da educação, percebe-se por parte do poder público, das 

mantenedoras, um empenho contínuo em oportunizar uma boa formação a estes 

profissionais, um bom preparo, para que os mesmos possam retribuir  a contento nas 

suas atividades cotidianas na escola e com isso alcançar uma educação de 

qualidade. Para que essa educação almejada aconteça, faz-se necessário o 

profissionalismo, a ética, a formação continuada, o interesse, atualização, boa dose 

de afetividade, remuneração digna, entre outros fatores que influenciam nestes 

resultados positivos. Ainda, contempla-se nesse quadro, um alto índice de 

descontentamento na questão salarial, a qual não é digna deste trabalho tão nobre. 

Este fator econômico contagia a sociedade, a comunidade, às famílias e de certa 

forma desmerece a magnificência, o prestígio, a importância do profissional da 

educação no meio em que ele vive. E isso, causa na sociedade certa decadência de 

valores, afetando a célula base da sociedade que é a família. 

Pode-se elencar mais alguns fatores, que impedem a realização de uma 

educação de qualidade em nosso município, como a desmotivação por parte de 

muitos profissionais, reclamações contínuas, despreparo profissional para enfrentar 

situações novas como a inclusão, alunos com dificuldades de aprendizagem, 

indisciplina, as inovações tecnológicas, a mídia, os meios de comunicação, este 

mundo descartável, consumista e ao mesmo tempo com grandes disparidades 

econômicas, sociais, culturais e religiosas, a perda da identidade da família, entre 

outros vivenciados no dia-a-dia. 
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Os desafios são constantes, muitos são vencidos e muitos continuam 

resistentes, causando desgaste na ação pedagógica, na criatividade, deixando 

transparecer, uma falta de estímulo em inovar, em desenvolver projetos que venham 

atender as necessidades da clientela e além do mais a cada ano que passa, diminui 

o número de alunos. Esta decadência estatística do alunado, vem gerando muitas 

preocupações entre os profissionais da educação, pois está em risco  esta garantia 

futura, a estabilidade, a redução de recursos financeiros, bem como a desarticulação 

das leis que amparam e garantem a vida funcional destes profissionais. 

O quadro dos profissionais do magistério, no município de Independência, 

apresenta em grande parte a formação profissional exigida conforme a Lei vigente, 

sendo que alguns destes, não atenderam as metas estabelecidas no período da 

década da educação. 

Temos a seguir uma breve demonstração quanto ao nível de formação dos 

professores e o número dos mesmos na situação vigente. 
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12.2 DIRETRIZES 

 A formação de professores assume sem dúvida, a posição de prevalência 

nas discussões relativas á educação numa perspectiva transformadora, 

caracterizando-se por um momento histórico pela incessante busca e renovação do 

fazer pedagógico.  

Pensar a educação alicerçada em fatores comprometidos com a boa formação 

inicial dos trabalhadores em educação, uma boa formação continuada, boas 

condições de trabalho, salário digno e carreira, nos leva hoje, a resgatar a real 

valorização do magistério. 

A formação do profissional docente, reflete na sua prática, nos seus princípios, na 

sua verdadeira atuação no ambiente de trabalho e também fora dele. 

 A formação continuada, emite novos reflexos, revisa os desgastes, corrige  as 

falhas e reabastece a máquina do conhecimento, para  prosseguir  o caminho 

coberto por incertezas, diferentes desafios, na certeza de realizar sonhos, agregados 

de sucessos.  
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 Inserir a formação, tanto a inicial como a continuada, em uma estratégia de 

profissionalização do ofício do professor tem sido uma conquista recente que vem se 

fortalecendo nos movimentos de organização da categoria, com vistas a uma 

formação integral. 

Nesta perspectiva, o valor intelectual, a busca do conhecimento, faz com que 

a educação como um todo seja vencedora, nas batalhas dos campos da vida. 

Nóvoa(2202, p.23) diz que: “ O aprender contínuo  essencial se concentra  em dois 

pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como um lugar de crescimento 

profissional permanente”. Portanto, para este estudioso, a formação continuada se 

dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos 

contínuos de análise para se obter uma melhoria na qualidade de educação. 

O trabalho em equipe, as trocas de experiências, de práticas educativas, 

planejamento coletivo, revelam o sucesso da aprendizagem na escola e o 

crescimento do profissional da educação. Freire (1996,p.43) afirma que:” É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem é que pode melhorar a próxima prática.” 

Nessa fascinante jornada da educação, a sabedoria dos profissionais 

atrelados a ela, caminham em busca de melhores dias, mas para isso, faz-se 

necessário o desengessar da mente humana e com ânimo, força de vontade, espírito 

de mudança, discernimento, libertar-se das amarras do comodismo , da apatia e  

conquistar o prestígio desejado com a implementação de políticas públicas que 

venham alicerçar e valorizar a educação como um todo.  

 Finalmente, a valorização e melhor remuneração que o profissional docente 

almeja, depende em boa parte da sua formação e atuação profissional. 

META 15 - PNE 

META 

Nº 

Política Nacional de Formação 

15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam 

os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 

em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

META 15 - PME 

META 

Nº 

Política Nacional de Formação 

15 Incentivar política nacional de formação dos profissionais de educação de 

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras 

da educação básica busquem formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  15 - Política Nacional de Formação 

1 Estimular a formação de profissionais de educação com base em 

diagnósticos realizados conforme demanda existente. 

2 Incentivar a participação em programas permanentes de iniciação à 

docência a estudantes matriculados em cursos de licenciaturas, a fim de, 

aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério de 

educação básica. 

3 Divulgar e orientar sobre a oferta dos programas em plataforma eletrônica 

de formação inicial e continuada de profissionais de educação. 

4 Proporcionar na formação continuada dos profissionais de educação a 

participação em programas específicos à realidade do campo e à 

educação especial. 

5 Apoiar a reforma curricular dos cursos de licenciatura, visando a 

renovação pedagógica com foco na aprendizagem do aluno, enfatizando 

as diretrizes curriculares para a educação básica. 

6 Apoiar e abrir espaços para a realização de estágios nos cursos de 

formação de nível médio e superior dos profissionais da educação.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.


 148 

7 Apoiar a política nacional de formação continuada para outros profissionais 

de educação que não os do magistério. 

 

‘ 

 

META 16 - PNE 

META 

Nº 

Formação de  Professores Pós Graduação 

16 Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 

e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

META 16 - PME 

META 

Nº 

Formação de  Professores Pós Graduação 

16 Incentivar a formação em nível de pós–graduação, em 95% (noventa e 

cinco por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da educação 

básica formação continuada, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  16 - Formação de  Professores Pós 

Graduação 

1 Assegurar a formação continuada e valorização dos profissionais do 

magistério e demais profissionais de educação em regime de colaboração 

com o Estado, União e demais Instituições ou Entidades. 

2 Proporcionar o acesso aos programas de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas, de literatura e dicionários. 
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3 Usufruir do portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores da 

educação básica. 

4 Incentivar a formação das escolas públicas de educação básica, por meio 

da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da 

instituição de programa nacional de recursos para acesso a bens culturais. 

5 Assegurar aos professores tempo para planejamento, conforme legislação 

vigente. 

 

 

META 17 - PNE 

META 

Nº 

Valorização Profissionais  e Equiparação 

17 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto 

ano de vigência deste PNE. 

 

META 17 - PME 

META 

Nº 

Valorização Profissionais  e Equiparação 

17 Valorizar os profissionais do magistério de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, articulado à previsão de aumento do 

financiamento da educação.  

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  17 - Valorização Profissionais  e 

Equiparação 

1 Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público de educação básica. 

2 Buscar a ampliação de assistência financeira junto à União para 
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implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, 

em particular o piso salarial nacional profissional, visando a equiparação 

de outros profissionais com formação equivalente. 

3 Manter atualizados Planos de Carreira para os profissionais do magistério, 

especificamente da rede municipal de ensino, observados os critérios 

estabelecidos em lei, tendo em vista organização gradual do cumprimento 

de jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. 

4 Fomentar políticas salariais que assegurem a reposição dos índices de 

inflação, articulado com a ampliação das fontes de financiamento. 

 

META 18 - PNE 

META 

Nº 

Planos de Carreira 

18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira 

para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos 

os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

 

 

META 18 - PME 

META 

Nº 

Formação e valorização do profissional em Educação /Planos de 

Carreira 

18 Manter e assegurar estruturação de planos de Carreira para os (as) 

profissionais da educação básica, conforme prevê a legislação vigente. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  18 - Planos de Carreira 

1 Assegurar aos profissionais do magistério público o cumprimento  do que 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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prevê a Lei Municipal referente ao Plano de Carreira. 

2 Proporcionar discussão junto a categoria para reestruturação do Plano de 

Carreira, de acordo com alterações da Legislação. 

3 Proporcionar, conforme plano de Carreira do magistério, períodos para 

planejamento e avaliação, estudo, reuniões pedagógicas, de acordo com a 

lei nº 2327/2012. 
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13. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

13.1 DIAGNÓSTICO 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Paulo Freire  

A gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento 

de mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiem 

a participação social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na 

tomada de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de 

investimento; na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação 

da escola e da política educacional. Também a democratização do acesso e 

estratégias que garantam a permanência na escola, tendo como horizonte a 

universalização do ensino para toda a população, bem como o debate sobre a 

qualidade social dessa educação   

universalizada, são questões que estão relacionadas a esse debate. Esses 

processos devem garantir e mobilizar a presença dos diferentes atores envolvidos, 

que participam no nível dos sistemas de ensino e no nível da escola (Medeiros, 

2003). 

          Esta proposta está presente hoje em praticamente todos os discursos da 

reforma educacional no que se refere à gestão, constituindo um "novo senso 

comum", seja pelo reconhecimento da importância da educação na democratização, 

regulação e "progresso" da sociedade, seja pela necessidade de valorizar e 

considerar a diversidade do cenário social, ou ainda a necessidade de o Estado 

sobrecarregado (Barroso, 2000) "aliviar-se" de suas responsabilidades, transferindo 

poderes e funções para o nível local. 

         Em nível prático, encontramos diferentes vivências dessa proposta, como a 

introdução de modelos de administração empresariais, ou processos que respeitam a 

especificidade da educação enquanto política social, buscando a transformação da 

sociedade e da escola, através da participação e construção da autonomia e da 

cidadania. Falar em gestão democrática nos remete, portanto, quase que 

imediatamente a pensar em autonomia e participação. O que podemos dizer sobre 
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esses dois conceitos, já que há diferentes possibilidades de compreendê-los? 

        Pensar a autonomia é uma tarefa que se apresenta de forma complexa, pois se 

pode crer na idéia de liberdade total ou independência, quando temos de considerar 

os diferentes agentes sociais e as muitas interfaces e interdependências que fazem 

parte da organização educacional. Por isso, deve ser muito bem trabalhada, a fim de 

equacionar a possibilidade de direcionamento camuflado das decisões, ou a 

desarticulação total entre as diferentes esferas, ou o domínio de um determinado 

grupo, ou, ainda, a desconsideração das questões mais amplas que envolvem a 

escola. 

        Outro conceito importante é o da participação, pois também pode ter muitos 

significados, além de poder ser exercida em diferentes níveis. Podemos pensar a 

participação em todos os momentos do planejamento da escola, de execução e de 

avaliação, ou pensar que participação pudesse ser apenas convidar a comunidade 

para eventos ou para contribuir na manutenção e conservação do espaço físico. 

Portanto, as conhecidas perguntas sobre "quem participa?", "como participa?", "no 

que participa?", "qual a importância das decisões tomadas?" devem estar presentes 

nas agendas de discussão da gestão na escola e nos espaços de definição da 

política educacional de um município, do estado ou do país. 

         O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22  enfatiza 

que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica obedecendo aos princípios da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 

participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares. Devemos 

enfatizar então que a democracia na escola por si só não tem significado. Ela só faz 

sentido se estiver vinculada a uma percepção de democratização da sociedade.  

         Na Gestão democrática deve haver compreensão da administração escolar 

como atividade meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da 

educação, assim como a compreensão e aceitação do princípio de que a educação é 

um processo de emancipação humana; que o Plano Político pedagógico (PPP) deve 

ser elaborado através de construção coletiva e que além da formação deve haver o 

fortalecimento do Conselho Escolar.  
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         A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e 

institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no 

planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na 

escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções 

colegiadas; nos períodos de avaliação da escola e da política educacional. Com a 

aplicação da política da universalização do ensino deve-se estabelecer como 

prioridade educacional a democratização do ingresso e a permanência do aluno na 

escola, assim como a garantia da qualidade social da educação.  

         As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e 

competências na formação do gestor da educação são tão importantes quanto a 

prática de ensino em sala de aula. No entanto, de nada valem estes atributos se o 

gestor não se preocupar com o processo de ensino/aprendizagem na sua escola. Os 

gestores devem também possuir habilidades para diagnosticar e propor soluções 

assertivas às causas geradoras de conflitos nas equipes de trabalho, ter habilidades 

e competências para a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor 

administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e melhorando a 

produtividade profissional. O Gestor deve estar ciente que a qualidade da escola é 

global, devido à interação dos indivíduos e grupos que influenciam o seu 

funcionamento. O gestor, que pratica a gestão com liderança deve buscar combinar 

os vários estilos como, por exemplo: estilo participativo que é uma liderança 

relacional que se caracteriza por uma dinâmica de relações recíprocas; estilo 

perceptivo/flexível que é uma liderança situacional que se caracteriza por responder 

a situações específicas;estilo participativo/negociador que é uma liderança 

consensual que se caracteriza por estar voltada a objetivos comuns, negociados; e 

estilo inovador: que é uma liderança prospectiva que se caracteriza por estar 

direcionada à oportunidade, isto é, à visão de futuro. O gestor deve saber integrar 

objetivo, ação e resultado, assim agrega à sua gestão colaboradores 

empreendedores, que procuram o bem comum de uma coletividade.  

         Desta forma, nossas escolas atualmente administram suas questões 

pedagógicas e administrativas, como o planejamento financeiro, a elaboração de 

regimentos, Plano de Estudos, Calendário Escolar, entre outros projetos, na 
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coletividade, ou seja, sempre com a participação dos segmentos da comunidade 

escolar, através de reuniões de pais, de professores, funcionários, alunos e  

trabalhando de forma bastante atuante com os Conselhos existentes, Conselho 

Escolar, ACPM(Associação do Círculo de Pais e Mestres, ASPEMI(Associação dos 

Professores Municipais, Cpers, Agremiações Estudantis), na esfera Administrativa 

Municipal se trabalha com a participação atuante do Conselho Municipal de 

Educação, tendo por base o Sistema Estadual de Ensino, Conselho do FUNDEB, 

Conselho da Alimentação Escolar(CACS), Conselho do Meio Ambiente, Conselho da 

Saúde, Conselho Tutelar(CONDICA), onde todos tem sua parcela de participação e 

decisão nas questões da educação no município e nas escolas. 

No que tange a eleição de diretores, na rede municipal de ensino, atualmente ocorre 

por indicação ao cargo, pelo poder executivo nos devidos períodos de cada 

administração. Na rede estadual, acontecem eleições nas escolas com a 

participação de todos os segmentos. 

 

13.2 DIRETRIZES 

         A Resolução nº1/2012 CNE/CEB dispõe sobre a implementação do regime de 

colaboração mediante “Arranjo de Desenvolvimento da Educação” – ADE, com 

enfoque na articulação entre municípios, trabalhando em rede, sem prescindir da 

colaboração da União e dos Estados, estabelecendo como objetivos de tais arranjos: 

 I – garantir o direito à educação, por meio da oferta de uma educação com 

qualidade social, refletida, dentre outros aspectos, pelo acesso, permanência, 

aprendizagem e conclusão dos estudos;  

II – fortalecer a democratização das relações de gestão e de planejamento integrado 

que possa incluir ações tais como: planejamento da rede física escolar, cessão 

mútua de servidores, transporte escolar, formação continuada de professores e 

gestores, e organização de um sistema integrado de avaliação;  

III – promover a eficiente aplicação dos recursos de forma solidária para fins 

idênticos ou equivalentes;  

IV – incentivar mecanismos de atuação na busca por recursos para prestação 

associada de serviços;  
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V – estruturar Planos Intermunicipais de Educação visando ao desenvolvimento 

integrado e harmonioso do território e a redução de disparidades sociais e 

econômicas locais, de forma que os Municípios de menor capacidade técnica 

possam efetivamente se valer desses planos na elaboração dos seus respectivos 

Planos Municipais de Educação;  

VI – considerar tais Planos, como referência, para a elaboração, execução e 

avaliação dos projetos político-pedagógicos das escolas.  

          Em nível estadual, o Conselho Estadual de Educação exarou o Parecer nº 

257/2006, o qual “Orienta os Municípios que integram o Sistema Estadual de Ensino 

a organizarem seus próprios sistemas municipais de ensino”, dando relevância à 

mudança substantiva em relação aos municípios na CF 1988, instituídos como entes 

federados autônomos. Destaca-se do Parecer:  

                14- Os procedimentos necessários para a estruturação desses sistemas, 

além de cumprirem o disposto na LDBEN, em especial nos artigos 14 e 15, devem 

levar em conta os princípios constitucionais da gestão democrática, da participação, 

do pluralismo político, da impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência, assim 

como o fato da educação ser um direito social e, por isso, controlado e acompanhado 

pela sociedade em todos os seus momentos, sejam eles o da criação e composição 

do órgão normativo, o da elaboração das normas próprias de atuação e o da sua 

execução e implementação cotidiana. Esses princípios devem ser identificados nos 

atos legais de organização dos diferentes órgãos constituintes do sistema municipal 

de ensino.  

               20 – O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, 

considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 

10, incisos II e III, se propõe a instituir, no prazo de até seis meses, um grupo de 

estudos e debates permanente com os Conselhos Municipais de Educação e com as 

Secretarias Municipais de Educação, por meio de suas representações estaduais, a 

fim de efetivar a cooperação e a colaboração previstas tanto na Carta Constitucional 

como na LDBEN. 
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META 19 - PNE 

META 

Nº 

Gestão Democrática 

19 Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito 

e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

META 19 - PME 

META 

Nº 

Gestão Democrática 

19 Assegurar condições, no prazo de 2(dois anos), para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito 

e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Nº ESTRATÉGIAS DA META  19 - Gestão Democrática 

1 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino público através da garantia de 

recursos financeiros. 

2 Incentivar a participação nos programas de apoio e formação aos 

conselheiros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB,e do Conselho de Alimentação Escolar, garantindo a esses 

colegiados espaço físico adequado, equipamentos e meios de transportes 

para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas 

funções. 

3 Fortalecer e estimular o Conselho Municipal de Educação, motivando à 

participação em programas de formação, proporcionando espaço físico 

adequado, equipamentos e meios de transporte para o desempenho de 
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suas funções, como instrumento de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional. 

4 Motivar a constituição e fortalecimento de Conselhos escolares, como 

instrumentos de participação e fiscalização na Gestão Escolar e 

educacional. 

5 Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-

se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 

escolas. 

6 Estimular a participação dos profissionais da educação e todos os 

segmentos da comunidade escolar, na construção dos projetos político 

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 

escolares, ampliando espaços de participação para avaliação da 

comunidade escolar. 

7 Buscar a organização e construção de normas legais que contemplem  a 

eleição direta de diretores escolares. 
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14. INVESTIMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO 

 

 14.1 DIAGNÓSTICO 

A Constituição da República (CR), no art. 212 vincula vinte e cinco por cento, 

no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, garantindo um mínimo 

de recursos a serem destinados para a educação. 

Complementarmente, por força do § 1º do art. 211 da CR, a União possui a 

obrigação de prestar assistência técnica e financeira aos Municípios como forma de 

cumprir a função supletiva e redistributiva a ela atribuída por esse dispositivo 

constitucional. 

Dentro dessa destinação constitucional dos recursos para a educação, como 

instrumento de equalização e redistribuição de recursos, foi instituído o FUNDEB 

pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CR, cujos 

recursos são voltados à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica 

pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna 

remuneração, estando regulamentado pela Lei Federal nº 11.494/2007. 

Supletivamente, a União e o Estado realizam transferências legais decorrentes de 

programas voltados ao transporte e alimentação escolar, além de outras 

transferências para custeio e investimentos na educação. 

Neste cenário legal, podemos dizer que o município de Independência tem 

conseguido atender plenamente as exigências legais quanto à destinação de 

recursos para a educação, como pode-se constatar na figura a seguir. 

Índice/Ano 2011 2012 2013 2014 

25% MDE 25,10% 25,99% 26,59% 28,09% 

 

Podemos observar uma constante elevação da destinação de recursos de 

impostos, inclusive transferências, em MDE ao longo dos anos sendo que, de 2011 a 

2014 esse índice constitucional cresceu 12%, enquanto que as receitas que servem 

de base de cálculo para o índice tiveram um crescimento real (atualizado pelo IPCA) 
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de apenas 1,2%, significando que houve de fato uma maior destinação de recursos 

próprios do município para a área da educação. 

Já as receitas adicionais para o financiamento do ensino, compostas pelas 

demais transferências da União e do Estado apresentaram de 2011 a 2014 um 

crescimento real de 8,9%. 

Quanto ao FUNDEB, temos que ter em mente que, das transferências 

constitucionais (FPM, ICMS, ICMS-Desoneração, IPI-Exportação, ITR e IPVA), 20% 

são retidos pela instituição bancária e transferidos ao fundo estadual, o qual 

redistribui aos municípios de acordo com o valor-aluno e a quantidade de matrículas. 

Essa sistemática tem a finalidade de proporcionar uma redistribuição de recursos, 

porém ocasiona o que se chama de “perda do FUNDEB”. Essa “perda”, no município 

representou em 2014 um valor de R$ 216.592,36, apresentando uma redução de 

39% desde 2011, isto em virtude principalmente da diferença entre o crescimento do 

valor-aluno e do crescimento da receita, ou seja, a perda se reduziu principalmente 

porque o valor-aluno cresceu mais do que a receita destinada ao FUNDEB. 

O Plano Nacional de Educação projeta que a União deverá investir até o 5º 

ano de vigência do PNE, 7% do PIB chegando a 10% ao final do decênio. Em 

Independência, aplicamos aproximadamente 3,5% do PIB do Município na função 

educação. 

Do lado da aplicação dos recursos da educação, temos que o ensino 

fundamental absorve 53,6% dos recursos próprios vinculados à área. A educação 

infantil absorve 25,3%, ambas áreas de atuação prioritárias dos municípios, 

conforme determinado na CR. A diferença de 21,1% corresponde a outras 

subfunções que são classificadas orçamentariamente sob a função educação. 

Dos recursos do FUNDEB, 87,28% são destinados ao pagamento dos 

servidores do magistério, atendendo ao mínimo legal instituído de 60%. 

A educação infantil consome 25,8% dos recursos do FUNDEB enquanto que o 

ensino fundamental absorve 74,2% desses recursos. 
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 14.2 DIRETRIZES 

As diretrizes que norteiam o item de investimentos em educação são: 

1. Garantir fluxo regular de recursos destinados à educação; 

2. Envolvimento de todos os segmentos ligados à educação no planejamento 

orçamentário da educação; 

3. Aumentar a qualidade do gasto em educação; 

4. Investimento no aperfeiçoamento dos profissionais da educação; 

5. Aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os diversos segmentos 

escolares para o planejamento dos investimentos; 

6. Fortalecimento das instâncias de controle internos e externos, incluindo 

conselhos municipais, no que se refere ao controle da aplicação dos recursos; 

7. Aperfeiçoamento dos instrumentos de transparência da aplicação de recursos 

da educação; 

8. Acompanhamento constante da aplicação dos recursos da educação. 

META 20 - PNE 

META 

Nº 

PIB/Financiamento Educação 

20 Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - 

PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

 

META 20 - PME 

META 

Nº 

PIB/Financiamento Educação 

20 Ampliar o investimento na educação pública de forma a atingir 

nacionalmente o patamar de 7%(sete por cento) do Produto Interno 

Bruto-PIB , até o 5º ano de vigência desta Lei e 10%(dez por cento) do 

PIB, até o final do decênio,conforme prevê a legislação vigente. 
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Nº ESTRATÉGIAS DA META  20 - PIB/Financiamento Educação 

1 Ampliar o financiamento permanente e sustentável para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação básica, tendo em vista as políticas 

em regime de colaboração entre os entes federados, conforme a 

legislação vigente. 

2 Fortalecer os mecanismos de acompanhamento e fiscalização da 

arrecadação da contribuição social do Salário-educação. 

3 Acompanhar e Fiscalizar por meio dos Conselhos Municipais, o destino 

dos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, 

tendo em vista o cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do 

art. 214 da Constituição Federal. 

4 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a transparência e o Controle Social na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação. 

5 Acompanhar o estudo dos investimentos e custos por aluno da educação 

básica, em todas as suas etapas e modalidades, realizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP. 

6 Acompanhar a regulamentação do parágrafo único do art.23 e o art.211 

da Constituição Federal, que estabelece as normas de cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sobre as 

responsabilidades, distribuição e redistribuição de recursos à educação. 

7 Definir critérios para a distribuição dos recursos adicionais dirigidos à 

educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das 

oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o 

compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem 

pactuados na instância prevista no parágrafo 5º do art. 7º do PNE, 
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conforme prevê a legislação. 

8 Aperfeiçoar o programa de Campanha da Nota premiada, visando 

ampliação da participação da comunidade e conscientização da 

importância da emissão da Nota Fiscal no Município. 

9 Motivar nas escolas o planejamento de atividades que levem a 

conscientização e entendimento referente a educação fiscal no 

município. 

10 Trabalhar com a comunidade, diferentes mecanismos que levem a 

fiscalização da arrecadação de recursos financeiros internos. 
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15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

15.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 O Plano Municipal de Educação, documento que contém Metas e 

Estratégias em Políticas Públicas para a educação de Independência, no período de 

2015 a 2024, adequado a partir de estudo, debate com a comunidade educacional e 

a sociedade civil, tem incluído, no seu conteúdo, a intenção da sua avaliação, tendo 

por base os documentos oficiais que o originaram. 

 O acompanhamento e a avaliação do Plano Municipal têm por objetivo 

assegurar, ao longo do período de sua vigência, a implementação das metas e 

estratégias ali . 

 A necessidade de avaliação do Plano Municipal de Educação impõe pensar 

instrumentos e processos de acompanhamento da implementação, juntamente com 

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

do PME. 

 Assim, a Secretaria Municipal de Educação, o Fórum Municipal de 

Educação, O Conselho Municipal de Educação e demais conselhos como o do 

Fundeb,  terão importante papel no acompanhamento e na avaliação da 

implementação do Plano Municipal de Educação. 

 A Comissão do Plano Municipal de Educação, através das 

representatividades acima denominadas, se reunirão a cada dois anos, ou quando 

ocorrer necessidade, para fins de planejamento, monitoramento, juntamente com a 

Administração Municipal, sobre a execução das metas e estratégias a serem 

alcançadas  durante a vigência deste Plano, no decênio de 2015 à 2024. 

 

 15.2 PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA NO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO/APROVAÇÃO.(atas e listas de presenças) 
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Plano Municipal de Educação ao ser desenvolvido , sempre levou em 

consideração a participação da sociedade. Agora, a partir de sua finalização, 

procede-se o início de outro processo, ou seja, a sua implementação. 

 A caracterização pela qual passou a sua adequação, esteve baseada na 

projeção de metas e estratégias para um período de 10 anos, também por ser 

aprovado por lei, tem maiores garantias de que, na sua essência, seja assim 

executado. O PME destina-se, prioritariamente, ao poder público municipal. Todavia, 

é o resultado do debate democrático, traduzindo pactos e perspectivas permanentes 

da comunidade, com isso condiz com a idéia de que não é um plano da Secretaria 

Municipal de Educação, nem da Rede Municipal de Ensino, mas sua abrangência, 

suas metas e estratégias contemplam a educação do território Municipal.  

  Contudo, o Plano Municipal de Educação, não finaliza sua função social de 

ouvir a comunidade, e sim, continua esse processo que será contemplado através de 

reuniões quando necessário e Conferência de Educação, a ser realizada de dois em 

dois anos. Outro grande desafio a ser promovido está no crescimento econômico 

aliado ao desenvolvimento social, onde a sociedade civil, entidades privadas e 

governamentais mantêm uma aliança para garantir o direito de todas as crianças e 

jovens a uma Educação de Qualidade. 

 Enfim, a comissão de avaliação do Plano, terá a possibilidade de 

acompanhar, monitorar e avaliar constantemente esse processo, com a 

responsabilidade de articular junto ao Poder Público, ações que melhor procederão a 

sua eficácia. 

 Assim destina-se o Planejamento em Educação, um visualizar constante de 

possibilidades necessárias ao crescimento e desenvolvimento social, cultural e 

educacional de um município. Portanto, que o Plano Municipal de Educação seja um 

projeto de importância significativa àqueles que colaboraram na sua construção. 

 

 

 


