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A Conferência Nacional de Educação Básica 
possibilitou um processo de discussão que não 
se circunscreveu às escolas, às secretarias de 
educação, às entidades sindicais de educação, 
a organizações não-governamentais ou a outros 
organismos vinculados à educação. Em todos os 
estados e no Distrito Federal, diversos setores se 
envolveram nos debates, contribuindo para que 
propostas para a Educação Básica ganhassem 
novos olhares.

Este documento é, portanto, resultado de trabalho 
de muitas vozes, de muitas mãos. As vozes: a 
participação de milhares de trabalhadores em 
educação, de gestores nas diversas conferências 
que ocorreram em cidades, em regiões, em todos 
os estados e no Distrito Federal.

As mãos: o trabalho árduo e gratificante dos 
digitadores, dos relatores, dos coordenadores, dos 
assessores que, em diferentes momentos, discutiram 
e registraram, para que chegassem à Secretaria da 
Conferência, as propostas, as considerações, os 
encaminhamentos aprovados em seus estados e no 
Distrito Federal.

Na sede do MEC, outras vozes e outras mãos 
colaboraram para que as contribuições estaduais 
enriquecessem o Documento Referência. A plural 
Comissão de Sistematização da Conferência 
Nacional debruçou-se sobre todo o material 
advindo das cinco regiões do país e encontrou uma 
possibilidade de sistematização que não esgota 
absolutamente outras tantas possíveis.

Três grandes conjuntos de emendas e propostas 
compõem este Documento Base a ser discutido na 
Conferência Nacional. O primeiro deles apresenta os 
parágrafos originais e os parágrafos sistematizados a 
que foram acrescentadas emendas ou que sofreram 
alguma alteração em virtude de supressões e/ou 
substituições. Todas as sugestões destacadas pela 
Comissão serão submetidas a discussão e posterior 
votação em plenárias.

O segundo conjunto agrega emendas aos parágrafos, 
que por não terem sido incorporadas pela Comissão 
de Sistematização, se transformaram em propostas 
aos eixos em que se organizou o Documento 
Referência. Tendo por objetivo a agilização dos 
trabalhos em plenárias, a Comissão optou por 
instituir categorias como um referencial para 
aproximar propostas que versassem sobre mesmos 

aspectos ou assuntos. Também este conjunto será 
submetido a debate e deliberação por sua inclusão 
ou não no Documento Base.

Compõem o terceiro conjunto propostas, 
consideradas pela Comissão como: sugestões, 
proposições gerais e encaminhamentos, legitimadas 
a contribuírem com a Construção de Políticas 
Públicas Educacionais. Nada impede, no entanto, 
que venham a ser discutidas e votadas durante as 
plenárias dos eixos a que se referem.

A Comissão procurou agrupar propostas visando 
ao bom andamento dos trabalhos da Conferência 
Nacional. Por isso, não necessariamente, as 
propostas estão agrupadas conforme vieram das 
sínteses regionais: o objetivo foi buscar uma forma 
de retratar a contribuição dos diferentes segmentos 
neste processo de construção da Conferência 
Nacional de Educação Básica.

Este é o texto que encaminhamos aos delegados 
da Conferência Nacional da Educação Básica. O 
esforço que foi feito por todas e todos envolvidos 
em sua elaboração é pequeno diante da importância 
que tem a discussão sobre os rumos da Educação 
Básica no país. 
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APRESENTAÇÃO

A realização da Conferência Nacional da Educação 
Básica, em abril de �008, será um marco na história 
das políticas públicas do setor educacional no 
Brasil. Pela primeira vez, sociedade civil, entidades 
de classe, profissionais e pais se reunirão em torno 
da discussão pela melhoria da qualidade do ensino 
a partir da construção de um Sistema Nacional 
Articulado de Educação. E o primeiro passo para 
esta grande reunião são as Conferências Estaduais 
da Educação Básica.

O documento a seguir servirá de base para as 
discussões estaduais, e as mudanças propostas 
nestes encontros serão debatidas na Conferência 
Nacional em Brasília, em �008. Leia com atenção 
cada um dos temas da Conferência, faça suas 
anotações e apresente suas idéias.

Só assim, com governos e sociedade unidos, 
poderemos melhorar, de vez, a educação no Brasil.

INTRODUÇÃO

1- Historicamente, no Brasil, inúmeros movimentos 
sociopolíticos contribuíram para a construção de uma 
concepção ampla de educação, que incorporasse 
a articulação entre os níveis e modalidades de 
ensino com os processos educativos ocorridos fora 
do ambiente escolar, nos diversos momentos da 
prática social. 

�- Tais movimentos têm sua trajetória fortemente 
marcada pelo manifesto dos pioneiros da educação, 
passando por várias reformas educacionais. 
Concepção que esteve presente, sobretudo, 
nas conferências brasileiras de educação1, 

nos congressos nacionais de educação�, nas 
conferências nacionais de educação e cultura 
promovidas pela Câmara dos Deputados e nas 
conferências e encontros realizados pelo Ministério 
da Educação� (MEC).

�- Em que pese a importância política desses 
movimentos, o Estado Nacional ainda carece 
da firme adesão da sociedade civil e política na 
concepção, organização e implementação de uma 
Conferência Nacional da Educação.

4- Por isso, se precedida de conferências estaduais 
com ampla participação, essa dinâmica político-
pedagógica poderá efetivamente contribuir para a 
rediscussão dos programas e ações governamentais, 
a fim de consolidar a educação como direito social, 
a democratização da gestão, o acesso e a garantia 
da permanência de crianças, jovens e adultos nas 
instituições de ensino brasileiras e o respeito à 
diversidade. O que implica o enfrentamento de, pelo 
menos, quatro grandes desafios:

4- Por isso, se precedida de conferências estaduais 
e municipais (SP) com ampla participação, essa 
dinâmica político-pedagógica poderá efetivamente 
contribuir para a rediscussão dos programas e 
ações governamentais, a fim de consolidar a 
educação como direito social, a democratização da 
gestão, o acesso e a garantia da permanência de 
crianças, jovens e adultos nas instituições de ensino 
brasileiras e o respeito à diversidade. O que implica 
o enfrentamento de, pelo menos, quatro grandes 
desafios:

4.1- promover a construção de um Sistema Nacional 
de Educação, responsável pela institucionalização 
de uma orientação política comum e de um trabalho 
permanente do Estado e da sociedade na garantia 
do direito à educação; 

CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

emendas incorporadas ao DOCUMENTO referência

1 Na década de 1980 foram realizadas seis Conferências Brasileiras de Educação (CBE) sendo: I CBE, 1980 – São Paulo; II CBE, 198� 
– Belo Horizonte; III CBE, 1984 – Niterói; IV CBE, 198� – Goiânia; V CBE, 1988 – Brasília e VI CBE, 1991 – São Paulo.
� Foram realizados cinco congressos Nacionais de Educação (Coneds) sendo: I Coned, Belo Horizonte, 199�; II Coned, Belo Horizionte, 
199�, III Coned, Porto Alegre, 1999, IV Coned, São Paulo, �00� e V Coned, Recife, �004.
� O esforço desenvolvido pela Câmara dos Deputados, por meio de sua Comissão de Educação e Cultura, realizando cinco Conferências 
Nacionais de Educação (�000-�005); as Metas do Milênio na perspectiva de se ter uma educação para todos; os programas e políticas 
educacionais, induzidos pelo Ministério, em debate na sociedade; a Conferência Nacional de Educação Profissional, os objetivos e 
metas estabelecidos, desde 2001, pelo Plano Nacional de Educação; a riqueza dos encontros educacionais específicos, a exemplo 
dos ENEJAS, dos Seminários para debater currículo e do 1º Simpósio Nacional da Educação Básica são fatos que precisam ser 
referenciados como se deu o amplo debate nacional, precedido de fóruns regionais, promovidos pelo Ministério da Educação.
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4.�- indicar, para o conjunto das políticas educacionais 
implementadas de forma articulada entre os sistemas 
de ensino, a garantia da democratização da gestão 
e da qualidade social da educação básica, assim 
como as condições adequadas e necessárias para 
o trabalho dos docentes e funcionários;

4.3 - definir parâmetros e diretrizes para a qualificação 
do professor e o direito do aluno à formação integral 
com qualidade; e

4.3 - definir parâmetros e diretrizes para a qualificação 
e valorização (ES) do professor e o direito do aluno 
à formação integral com qualidade; e

4.4 - propiciar condições para a definição de políticas 
educacionais que promovam a inclusão social e o 
respeito à diversidade de forma articulada entre os 
sistemas de ensino.

5- O debate nacional, envolvendo a sociedade 
política e civil, deve se orientar para uma Mobilização 
Nacional pela Qualidade e Valorização da Educação 
Básica, por meio da definição de 

referências e concepções fundamentais em um 
projeto de Estado para a educação nacional. Deve-
se promover a mobilização dos diferentes segmentos 
sociais, visando à consolidação de uma educação 
efetivamente democrática e às potencialidades 
da educação nacional, bem como o debate sobre 
proposições pedagógicas e políticas capazes de 
fazer avançar o panorama educacional brasileiro.

�- Nessa agenda, alguns pontos são imprescindíveis, 
entre eles: a educação inclusiva; a diversidade 
cultural; a gestão democrática e o desenvolvimento 
social; a organização de um Sistema Nacional de 
Educação que promova, de forma articulada, em todo 
o País, o regime de colaboração; o financiamento 
e o controle social da educação; a formação e 
valorização dos trabalhadores da educação. 

�- A Conferência Nacional da Educação Básica visa 
a essa mobilização social em prol da educação 
– demanda histórica da sociedade civil organizada, 
especialmente das entidades representativas do 
setor educacional –, numa perspectiva capaz de 
superar as especificidades educacionais.

TEMA CENTRAL E EIXOS TEMÁTICOS

Para garantir uma base comum às conferências 
estaduais e à Conferência Nacional da Educação 
Básica, foi definido como tema central dessa ampla 
mobilização a Construção do Sistema Nacional 
Articulado de Educação. Articulados ao tema central, 
foram propostos cinco eixos temáticos:

I. Desafios da Construção de um Sistema Nacional 
Articulado de Educação.

II. Democratização da Gestão e Qualidade Social 
da Educação.

III. Construção do Regime de Colaboração entre 
os Sistemas de Ensino, tendo como um dos 
instrumentos o Financiamento da Educação.

IV. Inclusão e Diversidade na Educação Básica.

V. Formação e Valorização Profissional.

8 - As concepções norteadoras dos eixos temáticos 
buscam subsidiar o debate nacional, sem prejuízo 
da possibilidade de ampliação da agenda e dos 
colóquios nas conferências estaduais. A Conferência 
Nacional da Educação cumpre, portanto, um 
importante papel ao sinalizar e problematizar a 
lógica e o alcance das políticas, programas e ações 
em desenvolvimento, envolvendo o Ministério da 
Educação e os sistemas de ensino, bem como o 
arcabouço jurídico que fundamenta tais processos. 

9 - Esse movimento de mobilização nacional poderá 
contribuir significativamente para a proposição 
de políticas direcionadas à garantia de inclusão 
social; ao respeito à diversidade; à formação inicial 
e continuada dos trabalhadores da educação; à 
instituição de uma política nacional de avaliação; ao 
financiamento da educação; e à gestão democrática 
dos sistemas e das escolas, entre outros, articulados 
em prol de um Sistema Nacional de Educação. A base 
fundamental desse sistema deve se materializar na 
regulamentação do regime de colaboração entre os 
entes federados, em consonância ao disposto na 
Constituição Federal de 1988, e que, por sua vez, 
seja resultante da mobilização e participação da 
sociedade brasileira na melhoria e valorização da 
educação básica nacional.
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EIXO I - DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DE 
UM SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE 
EDUCAÇÃO

10 - A construção de um Sistema Nacional de 
Educação, articulado aos sistemas de ensino, deve 
considerar os princípios explícitos no Art. �0�da 
Constituição Federal, que estabelece:

10 - A construção de um Sistema Nacional de 
Educação, articulado aos sistemas municipais, 
estaduais e federal (SP) de ensino, deve considerar 
as metas do Plano Nacional de Educação (Lei 
10.1��/�001) e (SP) os princípios explícitos no Art. 
�0� da Constituição Federal, que estabelece:

Art. - O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

I. igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III. pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino;

IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais;

V. valorização dos profissionais do ensino, 
garantidos, na forma da lei, planos de carreira para 
o magistério público, com piso salarial profissional 
e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos;

VI. gestão democrática do ensino público, na forma 
da lei;

VII. garantia de padrão de qualidade.

11- Com base nesses princípios, a criação de 
um Sistema Nacional de Educação passa pelo 
redimensionamento das ações dos entes federados, 
objetivando o desenvolvimento de políticas 
nacionais, por meio da regulamentação do regime 
de colaboração. Nesse sentido, o Sistema Nacional 
de Educação assume o papel de articulador, 
normatizador e coordenador dos sistemas de 
ensino (federal, estadual e municipal), garantindo 
diretrizes educacionais comuns e mantendo as 
especificidades de cada um.

11- Com base nesses princípios, a construção 
(PI) de um Sistema Nacional de Educação requer 
o redimensionamento da perspectiva do espaço 
educativo para além da escola e a redefinição (SP) 
das ações dos entes federados, garantindo diretrizes 

educacionais comuns a serem implementadas em 
todo o território nacional, tendo como perspectiva 
a superação das desigualdades regionais. Dessa 
forma, objetiva-se (SP, PB) o desenvolvimento 
de políticas públicas educacionais (ES) nacionais 
universalizáveis (PB), por meio da regulamentação 
das competências específicas de cada ente 
federado no (PB) regime de colaboração. Nesse 
sentido, o Sistema Nacional de Educação assume 
o papel de articulador, normatizador, coordenador 
e, sempre que necessário, financiador (ES, 
TO) dos sistemas de ensino (federal, estadual e 
municipal), garantindo diretrizes educacionais 
comuns e mantendo as especificidades de cada 
um, respeitadas as normas gerais emanadas dos 
órgãos superiores (SP) e definindo-se o papel da 
União, estados e municípios (ES). 

1�- Em consonância com a legislação vigente, a 
construção do sistema propiciará maior organicidade 
na proposição e materialização das políticas 
educativas. Faz-se, assim, necessário um esforço 
integrado e colaborativo, a fim de consolidar novas 
bases na relação entre os entes federados, para 
garantir o efetivo direito à educação e à escola de 
qualidade.

1�- Em consonância com a legislação vigente, a 
construção do sistema propiciará maior organicidade 
na proposição e materialização das políticas 
educativas. Faz-se, assim, necessário um esforço 
integrado e colaborativo, a fim de consolidar novas 
bases na relação entre os entes federados, para 
garantir o efetivo direito à educação e à escola de 
qualidade social (ES, MA). 

1�- Ao eleger a qualidade como parâmetro de 
suas diretrizes, metas e ações e conferindo a ela 
uma dimensão sócio-histórico-política e, portanto, 
inclusiva, a constituição do referido sistema 
significará o investimento na educação básica e 
envolverá questões como: financiamento; inclusão 
social; respeito à diversidade; democratização da 
gestão; formação e valorização dos profissionais da 
educação, entre outros.

1�- Ao eleger a qualidade como parâmetro de 
suas diretrizes, metas e ações, e conferindo a ela 
uma dimensão sócio-histórico-política e, portanto, 
inclusiva, a constituição do referido sistema 
significará o investimento na educação básica e 
envolverá questões como: financiamento; inclusão 
social; respeito à diversidade; gestão democrática 
(RJ); e formação e valorização dos profissionais da 
educação, entre outros.

14- A consolidação de um Sistema Nacional de 
Educação não pode ser realizada sem considerar 
a urgente necessidade de superação das 
desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero 
ainda presentes na sociedade e na escola brasileira. 
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Por isso, sua realização – assim como o cumprimento 
e atendimento das normas constitucionais que 
orientam essa tarefa – só será possível por meio 
do debate público e da articulação entre Estado, 
escola e movimentos sociais, em prol de uma 
sociedade democrática direcionada à participação e 
à construção de uma cultura de paz.

14- A consolidação de um Sistema Nacional de 
Educação não pode ser realizada sem considerar 
a urgente necessidade de superação das 
desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero e 
relativas à diversidade sexual (PR) ainda presentes 
na sociedade e na escola brasileira. Por isso, 
sua realização – assim como o cumprimento e 
atendimento das normas constitucionais que 
orientam essa tarefa – só será possível por meio 
do debate público e da articulação entre Estado, 
escola e movimentos sociais, em prol de uma 
sociedade democrática direcionada à participação e 
à construção de uma cultura de paz.

15- Quanto à função social da educação, cabe 
destacar o entendimento de que a educação 
é processo e uma prática social constituída e 
constituinte das relações sociais mais amplas. Essa 
concepção de educação, além de ampliar espaços, 
sinaliza para a importância de que tal processo 
de formação se dê de forma contínua ao longo 
da vida. Assim, para se concretizar como direito 
inalienável do cidadão, em consonância com o Artigo 
1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), a prática social da educação deve ocorrer 
em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para 
atender às diferenciadas demandas. 

15- Quanto à função social da educação, cabe 
destacar o entendimento de que a educação 
é processo e uma prática social constituída e 
constituinte das relações sociais mais amplas. Essa 
concepção de educação, além de ampliar espaços, 
sinaliza para a importância de que tal processo de 
formação se dê de forma contínua ao longo da 
vida. Assim, para se concretizar como direito humano 
(PE) inalienável do cidadão, em consonância com o 
Artigo º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), a práxis (MA) social da educação 
deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos 
diferentes, para atender às diferenciadas demandas, 
sempre que justificada tal necessidade (SP).

1�- Como prática social, a educação tem como 
locus privilegiado a escola, entendida como espaço 
de garantia de direitos. Para tanto, é fundamental 
atentar para as demandas da sociedade como 
parâmetro para o desenvolvimento das atividades. 
Como direito social, avulta, de um lado, a defesa da 
educação pública, gratuita, democrática, inclusiva 

e de qualidade social para todos e, de outro, a 
universalização do acesso, a ampliação da jornada 
escolar e a garantia da permanência bem-sucedida 
para crianças, jovens e adultos, em todas as etapas 
e modalidades de educação básica. Esse direito se 
realiza no contexto desafiador de superação das 
desigualdades.

1�- Como prática social, a educação tem como loci 
privilegiados, mas não exclusivos (AP), a escola e 
os espaços comunitários (PE), entendidos como 
espaços de garantia de direitos. Para tanto, é 
fundamental atentar para as demandas da sociedade 
como parâmetro para o desenvolvimento das 
atividades. Como direito social, avulta, de um lado, 
a defesa da educação pública, gratuita, laica (SE, 
SP), democrática, inclusiva e de qualidade social1 

(ES) para todos e, de outro, a universalização do 
acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia 
da permanência bem-sucedida para crianças, 
jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades 
de educação básica. No que diz respeito ao setor 
privado, deve o Estado normatizar, controlar e 
fiscalizar sob os mesmos parâmetros e exigências 
aplicados ao setor público (PE, RJ, RS). Esse direito 
se realiza no contexto desafiador de superação das 
desigualdades.

1�- No cenário educacional brasileiro, marcado 
pela edição de planos e projetos educacionais,  se 
necessário empreender ações articuladas entre 
a proposição e a materialização de políticas, bem 
como ações de planejamento sistemático. Assim, 
planos e programas carecem de maior articulação 
entre si. Nesse sentido, por exemplo, a aprovação 
do Plano Nacional de Educação, em �001, não se 
fez acompanhar de planos estaduais e municipais 
que dessem conseqüência às metas e prioridades 
estabelecidas. Da mesma forma, o Plano Nacional 
de Educação não tem sido amplamente considerado 
no planejamento e nas ações educacionais em 
curso. Ao prever uma mobilização nacional, 
como conseqüência do processo de construção 
da Conferência Nacional da Educação, faz-se 
necessário que tanto o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) como o Plano Nacional de 
Educação (PNE) estejam organicamente articulados 
aos acordos e consensos firmados.

1�- No cenário educacional brasileiro, marcado 
pela edição de planos e projetos educacionais, faz-
se necessário empreender ações articuladas entre 
a proposição e a materialização de políticas, bem 
como ações de planejamento sistemático. Tais 
ações precisam ser articuladas por uma política 
nacional para a educação básica, com vistas a 
seu acompanhamento, monitoramento e avaliação 
(PB). Assim, planos e programas carecem de maior 

1 Entende-se por qualidade social aquela que promova a valorização das diferenças, a igualdade de condições e oportunidades, 
respeitando as especificidades regionais (ES).
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articulação entre si. Nesse sentido, por exemplo, 
a aprovação do Plano Nacional de Educação, em 
�001, não se fez acompanhar de planos estaduais 
e municipais que dessem conseqüência às metas 
e prioridades estabelecidas. Da mesma forma, 
o Plano Nacional de Educação não tem sido 
amplamente considerado no planejamento e nas 
ações educacionais em curso. Ao prever uma 
mobilização nacional, como conseqüência do 
processo de construção da Conferência Nacional 
de Educação, faz-se necessário que tanto o Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) como 
o Plano Nacional de Educação (PNE) estejam 
organicamente articulados aos acordos e consensos 
firmados e que sejam elaborados e implementados 
os planos de educação estaduais e municipais (RN). 
Embora o PDE represente avanços, o PNE deve 
ser tratado como principal prioridade pelo Estado 
nacional e pela sociedade brasileira. O cumprimento 
das metas até �011exigirá grande esforço coletivo 
e institucional. Os investimentos públicos são 
imprescindíveis para tanto (SE, SP). 

18 - Outro aspecto de extrema importância na 
mobilização nacional refere-se a uma Política 
Nacional de Avaliação, entendida como processo 
contínuo e que contribua para o desenvolvimento 
dos sistemas de ensino, das escolas e do processo 
ensino-aprendizagem, resultando em uma escola de 
qualidade socialmente referenciada. Nesse sentido, 
tal política não deve se reduzir a instrumentos 
centralizados de avaliação em larga escala, 
devendo estimular e auxiliar estados e municípios a 
também implantarem sistemas próprios, que levem 
em conta a avaliação externa e a auto-avaliação 
das escolas.

18 - Outro aspecto de extrema importância na 
mobilização nacional refere-se a uma Política 
Nacional de Avaliação, entendida como processo 
contínuo e que contribua para o desenvolvimento 
dos sistemas de ensino, das escolas – tanto as 
públicas quanto as privadas – (MT) e do processo 
ensino-aprendizagem, resultando em uma escola de 
qualidade socialmente referenciada. Nesse sentido, 
tal política não deve se reduzir a instrumentos 
centralizados de avaliação em larga escala, devendo, 
também, estimular e auxiliar estados e municípios 
a implantarem sistemas próprios, que levem em 
conta a avaliação externa e a auto-avaliação das 
escolas. 

19 - Para tanto, é preciso considerar a ampliação 
dos indicadores que afetam o desempenho escolar 
para além do nível cognitivo dos estudantes e dos 
indicadores relativos à aprovação e à evasão. Uma 
concepção ampla de avaliação deve assegurar a 
articulação entre os sistemas de ensino, por meio 
do Sistema Nacional de Educação, bem como 
agregar indicadores institucionais, tais como: 
projetos político-pedagógicos; infra-estrutura; 

tempo de permanência do estudante na escola; 
gestão democrática escolar; participação do corpo 
discente na vida escolar, sistema de avaliação local; 
carreira, salário e qualificação dos trabalhadores da 
educação; formação e forma de escolha do dirigente 
escolar; número de alunos por sala e material 
pedagógico disponível, dentre outros.

19 - Para tanto, é preciso considerar a ampliação 
dos indicadores que afetam o desempenho escolar 
para além do nível cognitivo dos estudantes e dos 
indicadores relativos à aprovação e à evasão. Uma 
concepção ampla de avaliação deve assegurar a 
articulação entre os sistemas de ensino, por meio do 
Sistema Nacional de Educação, deve ser realizada 
em todas as modalidades de ensino, assim como 
ser periódica e continuada pelos segmentos: 
alunos, professores e gestores do sistema (MT), 
bem como agregar indicadores institucionais, tais 
como: projetos político-pedagógicos; infra-estrutura; 
tempo de permanência do estudante na escola; 
gestão democrática escolar; participação do corpo 
discente na vida escolar; sistema de avaliação local; 
carreira, salário e qualificação dos trabalhadores 
da educação; formação continuada e o tempo de 
planejamento na unidade de ensino (ES); formação 
e forma de escolha do dirigente escolar; número de 
alunos por sala; material pedagógico disponível, 
dentre outros.

�0 - O uso das tecnologias de informação e de 
comunicação integrado a um conjunto de ações 
presenciais, se bem estruturado como política, pode  
contribuir para democratizar os sistemas de ensino, 
bem como os processos de organização e gestão 
das unidades escolares. Nesse sentido, num país de 
dimensões continentais como o Brasil, a contribuição 
da educação a distância é singular. No entanto, 
tal dinâmica não pode prescindir de cuidados 
fundamentais na elaboração de planos de ensino e na 
adequação da infra-estrutura, do acompanhamento 
e avaliação das ações e programas e da formação 
de professores, objetivando a qualidade do processo 
e o fortalecimento dos sistemas de ensino. 

�0 - O uso das tecnologias de informação e de 
comunicação integrado a um conjunto de ações 
presenciais, se bem estruturado como política 
nacional, contribui (TO) para democratizar os 
sistemas de ensino, bem como os processos de 
organização e gestão das unidades escolares e a 
oferta da educação básica (TO). Nesse sentido, 
num país de dimensões continentais como o Brasil, 
a contribuição da educação a distância é singular. 
No entanto, tal dinâmica não pode prescindir de 
cuidados fundamentais na elaboração de planos 
de ensino e na adequação da infra-estrutura, 
do acompanhamento e avaliação das ações e 
programas e da formação de professores visando 
à qualidade do processo e ao fortalecimento dos 
sistemas de ensino.
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�1- Como visto anteriormente, a Constituição 
Federal, no inciso III do Artigo �º, agregado ao inciso 
V do Artigo �º da LDB, autoriza a coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino. 
Por outro lado, a Constituição Federal, no Artigo 
9, também estabelece que, sendo o ensino livre à 
iniciativa privada, duas são as condições para sua 
efetivação: o cumprimento das normas gerais da 
educação nacional e a autorização e avaliação da 
qualidade pelo poder público. 

�1- Como visto anteriormente, a Constituição 
Federal, no inciso III do Artigo �º, agregado ao inciso 
V do Artigo �º da LDB, autoriza a coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino. 
Por outro lado, a Constituição Federal, no Artigo 
9, também estabelece que, sendo o ensino livre à 
iniciativa privada, duas são as condições para sua 
efetivação: o cumprimento das normas gerais da 
educação nacional, inclusive a gestão democrática 
da escola (SP), e a autorização e avaliação da 
qualidade pelo poder público. 

��- A construção do Sistema Nacional de Educação, 
por meio da articulação entre os sistemas de ensino, 
deve considerar as bases para a educação nacional 
como fundamento para a concessão da educação 
ao setor privado. Assim, pode-se compreender que 
o Sistema Nacional de Educação, em consonância 
com as competências específicas dos demais 
sistemas de ensino, envolve ações de articulação, 
normatização e coordenação tanto da rede pública 
quanto da rede privada de ensino.

��- Nesse sentido, a (MT, RJ) construção do Sistema 
Nacional de Educação, por meio da articulação entre 
os sistemas de ensino, deve considerar as bases 
para a educação nacional como fundamento para 
a concessão da educação ao setor privado. Assim, 
pode-se compreender que o Sistema Nacional de 
Educação, em consonância com as competências 
específicas dos demais sistemas de ensino, envolve 
ações de articulação, normatização e coordenação 
tanto da rede pública, quanto da rede privada de 
ensino que estão incluídas nos sistemas de ensino, 
conforme responsabilidade legal de cada ente 
federado (PE, RJ, RS, SC). 
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Eixo II - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

��- A democratização da gestão e a educação com 
qualidade social implicam a garantia do direito à 
educação a todos, por meio de políticas, programas 
e ações articulados para a melhoria dos processos 
de organização e gestão dos sistemas e das 
escolas, privilegiando a construção da qualidade 
social inerente ao processo educativo.

��- A democratização da gestão e a educação com 
qualidade social implicam a garantia do direito à 
educação a todos, por meio de políticas públicas 
e complementadas por (SE) programas e ações 
articulados, com acompanhamento e controle 
social (SE), para a melhoria dos processos de 
organização e gestão dos sistemas e das escolas, 
assegurando (SE) a construção da qualidade social 
inerente ao processo educativo, estimulando os 
saberes científicos, tecnológicos e sócio-históricos, 
compreendendo as necessidades do mundo do 
trabalho, bem como os elementos da subjetividade 
(SE). 

�4- A gestão democrática da escola e dos 
sistemas é um dos princípios constitucionais do 
ensino público, segundo o Art. �º da Constituição 
Federal de 1988. O pleno desenvolvimento da 
pessoa, marca da educação como dever de Estado 
e direito do cidadão, conforme o Art. 5º da mesma 
Constituição, ficará incompleto se tal princípio não 
se efetivar em práticas concretas no espaço da 
escola.

�5- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394, de 1996), confirmando esse princípio 
e reconhecendo a organização federativa, repassou 
aos sistemas de ensino a definição das normas da 
gestão democrática, de acordo com o inciso VIII do 
Art. �º. Além disso, a mesma lei explicitou dois outros 
princípios a serem considerados no processo de 
gestão democrática: a participação dos profissionais 
da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola e a participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes.

��- Vale destacar que também o Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 10.1��, de �001) estabeleceu, 
em suas diretrizes, a “(...) gestão democrática e 
participativa”, a ser concretizada por programas 
e projetos, especialmente no que concerne à 
organização e fortalecimento de colegiados em 
todos os níveis da gestão educacional.

��- Vale destacar que também o Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 10.1��, de �001) estabeleceu, 
em suas diretrizes, a “(...) gestão democrática e 
participativa”, a ser concretizada por políticas públicas 
educacionais (SE), especialmente no que concerne 

à organização e fortalecimento de colegiados em 
todos os níveis da gestão educacional.

��- Com isso, cabe enfatizar a necessidade de: 
democratizar a gestão da educação e da escola, 
garantindo a participação de estudantes, funcionários, 
pais, professores, equipe gestora e comunidade 
local na definição das políticas educacionais; 
estabelecer mecanismos democráticos como forma 
de provimento ao cargo/função de diretor, para 
todos os sistemas de ensino; e implantar formas 
colegiadas de gestão da escola.

��- Com isso, cabe enfatizar a necessidade 
de: democratizar a gestão da educação e da 
escola, garantindo a participação efetiva (PB) 
de estudantes, funcionários, pais, professores, 
equipe gestora e comunidade local na definição 
das políticas educacionais, garantindo o efetivo 
funcionamento dos conselhos da área educacional, 
com a ampliação da participação da sociedade civil 
e a formação de seus membros (PB); estabelecer 
mecanismos democráticos, para todos os sistemas 
de ensino (RS), como forma de provimento ao cargo/
função de diretor; e implantar formas colegiadas de 
gestão da escola.

�8 - Uma perspectiva ampla de gestão da educação 
básica, envolvendo os sistemas e as escolas, deve 
considerar as etapas e modalidades desse nível, as 
instâncias e mecanismos de participação coletiva e 
a transversalidade da educação especial. Também 
deve debater a educação ao longo da vida, o papel 
das tecnologias de informação e conhecimentos, 
a inclusão digital, o currículo, o tempo e o espaço 
formativo, a avaliação processual, somativa e 
diagnóstica e o respeito à diversidade. Deve, ainda, 
planejar a integração entre ensino médio e educação 
profissional, além de estabelecer novas perspectivas 
para a educação infantil, o ensino fundamental de 
nove anos e a educação de jovens e adultos.

�8 - Uma perspectiva ampla de gestão democrática 
(SP) da educação básica, envolvendo os sistemas e 
as escolas, deve considerar as etapas e modalidades 
desse nível, as instâncias e mecanismos de 
participação coletiva e a transversalidade da educação 
especial. Também deve debater a educação ao longo 
da vida; o papel das tecnologias de informação e 
conhecimentos, bem como as tecnologias e os 
conteúdos multimidiáticos, que garantam o acesso à 
(PB) inclusão digital; o currículo; o tempo e o espaço 
formativo, com a escola de tempo integral (PE), 
de modo que possa valorizar, resgatar e respeitar 
as várias manifestações culturais presentes em 
cada comunidade (SE); a avaliação processual, 
somativa e diagnóstica; o combate ao racismo e a 
todas as formas de discriminação (SP) e o respeito 
à diversidade étnico-racial, de gênero, religiosa 
e outras (ES). Deve, ainda, planejar a integração  
entre ensino médio e educação profissional, além 
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de estabelecer novas perspectivas para a educação 
infantil, o ensino fundamental de nove anos e a 
educação de jovens e adultos, inclusão e respeito à 
diversidade, entre outros (MT). 

�9 - Dessa forma, a gestão democrática dos sistemas 
de ensino e das unidades escolares constitui uma 
das dimensões para a viabilização do acesso à 
educação de qualidade como direito universal. A 
gestão democrática como princípio da educação 
nacional, portanto, articula-se à luta pela qualidade 
da educação e às diversas formas de participação 
encontradas pelas comunidades local e escolar na 
elaboração de projetos político-pedagógicos, ao 
mesmo tempo em que objetiva contribuir para a 
formação de cidadãos críticos e compromissados 
com a transformação social.

�0 - Considerando a gestão democrática como 
princípio assentado no ordenamento jurídico, faz-se 
necessário rediscutir os processos de organização 
e gestão das escolas e sistemas, de modo a ampliar 
a reflexão de conceitos e práticas que as norteiam, 
bem como garantir ações concretas em prol de uma 
educação de qualidade, a partir do encaminhamento 
de políticas universais que se traduzam em 
procedimentos regulares e permanentes, em 
detrimento de políticas focalizadas.

�1- Dentre as bases para a democratização da 
gestão, como instrumentos na construção da 
qualidade social da educação, destacam-se:

�1.1- a necessidade de uma política educacional 
direcionada à inclusão, por meio da garantia da 
transversalidade da educação especial na 
educação básica, seja na operacionalização desse 
atendimento escolar, seja na formação docente;

�1.�- a consolidação de políticas, diretrizes e ações 
destinadas à educação infantil, via coordenação 
dos esforços da União, estados, Distrito Federal e 
municípios, com a ampliação, apoio e otimização 
dos processos de organização, gestão e 
universalização gradativa desta etapa da educação 
básica; a realização do censo da educação infantil; 
a garantia de que o atendimento das crianças seja 
feito exclusivamente por professores devidamente 
credenciados; o debate, de modo integrado, de todo 
o currículo das primeiras etapas da educação básica, 
em decorrência do ingresso aos seis anos no ensino 
fundamental, tornado obrigatório; a discussão 
das políticas de estabelecimento de convênios 
com entidades particulares, de tal forma que o 
MEC assuma a coordenação dessa discussão; a 
ampliação da oferta de educação infantil pelo poder 
público, diminuindo, gradativamente, o atendimento 
por meio de instituições conveniadas;

�1.�- a consolidação de políticas, diretrizes e ações 
destinadas à educação infantil, via coordenação 

efetiva e atuante dos órgãos (SP) da União, 
estados, Distrito Federal e municípios, com a 
ampliação, apoio e otimização dos processos de 
organização, gestão e universalização gradativa 
desta etapa da educação básica; a realização do 
censo da educação infantil, garantindo que todas as 
instituições de educação infantil, públicas e privadas, 
sejam incluídas no Censo Escolar (Educa Censo) e 
outros levantamentos de informações educacionais 
(MG, SP); a garantia de que o atendimento das 
crianças seja feito exclusivamente por profissionais 
devidamente habilitados conforme a legislação 
vigente (MG); o debate, o repensar, a revisão e a 
modificação (SP), de modo integrado, de todo o 
currículo das primeiras etapas da educação básica, 
em decorrência do ingresso aos seis anos no ensino 
fundamental, tornado obrigatório; a discussão e 
proposição de diretrizes (SP) para as políticas 
de estabelecimento de convênios com entidades 
particulares, de tal forma que o MEC assuma a 
coordenação dessa discussão; a ampliação da 
oferta de educação infantil pelo poder público, 
diminuindo, gradativamente, o atendimento por 
meio de instituições conveniadas;

�1.�- a universalização e a ampliação do ensino 
fundamental para nove anos, garantindo maior 
tempo à escolarização obrigatória no País, e, ao 
mesmo tempo, otimização do uso da capacidade 
instalada nos diversos sistemas de ensino, o que 
inclui: instigar o professor e a escola a desenvolverem 
discussões sobre o currículo; investigar e analisar as 
lacunas entre as propostas curriculares; favorecer a 
autonomia das escolas nas questões curriculares; 
avaliar os resultados de propostas alternativas, 
gestadas e implementadas em diferentes municípios; 
estimular a implantação de organizações curriculares 
alternativas à seriação, conforme o previsto no 
Art. ��da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; avaliar as possibilidades e os sentidos do 
trabalho da alfabetização e do letramento, no âmbito 
do ensino fundamental;

�1.�- a universalização e a ampliação do ensino 
fundamental para nove anos, garantindo maior 
tempo e maiores oportunidades de aprendizagem 
(SP) à escolarização obrigatória e gratuita (MG) 
no País, e, ao mesmo tempo, otimização do uso 
da capacidade instalada nos diversos sistemas 
de ensino, o que requer, entre outras coisas (PB): 
maiores oportunidades de aprendizagem (SP); 
favorecer a autonomia das escolas em seus múltiplos 
aspectos (PB); instigar o professor e a escola 
a desenvolverem discussões sobre o currículo; 
investigar e analisar as lacunas entre as propostas 
curriculares; promover discussões, análise e 
proposição a respeito do currículo na perspectiva 
das diferentes linguagens e da diversidade cultural 
(SP); avaliar os resultados de propostas alternativas, 
gestadas e implementadas em diferentes municípios; 
estimular a implantação de organizações curriculares 
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alternativas à seriação, conforme o previsto no 
Art. �� da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; avaliar as possibilidades e os sentidos do 
trabalho da alfabetização e do letramento, no âmbito 
do ensino fundamental; adequar os espaços físicos, 
mobiliário e material didático-pedagógico às etapas 
e modalidades de ensino da escola (MG, PB);

�1.4- a discussão da ruptura existente entre os anos 
iniciais e os anos finais do ensino fundamental, 
compreendendo os ciclos/séries que os integram 
como tempos e espaços articulados entre si e 
interdependentes. Nesse sentido, cabe compreender 
a construção de espaços coletivos para a formação 
em serviço dos profissionais da educação como 
uma das tarefas da gestão democrática das escolas, 
que deverá ser viabilizada em todos os sistemas de 
ensino; 

�1.4- a superação da ruptura entre os anos iniciais 
(MG, SP, RJ) e os anos finais do ensino fundamental, 
bem como em todas as etapas da educação 
básica (SE), compreendendo os ciclos/séries que 
os integram como tempos e espaços articulados 
entre si e interdependentes. Nesse sentido, cabe 
compreender a construção de espaços coletivos 
para a formação em serviço dos profissionais 
da educação como uma das tarefas da gestão 
democrática das escolas, que deverá ser viabilizada 
em todos os sistemas de ensino;

�1.5- a busca da ruptura do dualismo estrutural 
entre o ensino médio e a educação profissional 
– característica que definiu, historicamente, uma 
formação voltada para a demanda do mercado e do 
capital –, objetivando a ampliação das oportunidades 
educacionais, bem como a melhoria da qualidade 
de ensino, para essa etapa da educação básica. 
Cabe compreender o ensino médio na concepção 
de escola unitária e escola politécnica, para 
garantir a efetivação do ensino médio integrado, 
na perspectiva teórico-político-ideológica da escola 
unitária, conferindo pelo menos materialidade à 
proposta de integração do Decreto nº 5.154, de 
�004, como alternativa inicial e instituição plena da 
escola unitária como meta;

�1.5- a busca da ruptura do dualismo estrutural 
entre o ensino médio e a educação profissional 
– característica que definiu, historicamente, uma 
formação voltada para a demanda do mercado e do 
capital –, objetivando a ampliação das oportunidades 
educacionais, bem como a melhoria da qualidade 
de ensino, para essa etapa da educação básica, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e 
adultos (RO). Neste sentido, cabe (PB) compreender 
o ensino médio na concepção de escola unitária e 
escola politécnica, para garantir a efetivação do 
ensino médio integrado, na perspectiva teórico-
político-ideológica da escola unitária, conferindo 
pelo menos materialidade à proposta de integração 

do Decreto nº 5.154, de �004, como alternativa inicial 
e instituição plena da escola unitária como meta. 
Trata-se de um arranjo educacional que articula, 
em uma experiência institucional inovadora, todos 
os princípios que informaram a formulação do PDE. 
Esse arranjo pode abrir excelentes perspectiva para 
o ensino médio, hoje em crise aguda. A combinação 
virtuosa do ensino das ciências naturais, 
humanidades (inclusive filosofia e sociologia) e 
educação profissional e tecnológica – o que deve 
contemplar o estudo das formas de organização da 
produção – podem repor, em novas bases, o debate 
sobre a politécnica, no horizonte da superação da 
oposição entre o propedêutico e o profissionalizante 
(MS, MT, RN, SP, RJ);

�1.�- a consolidação de uma política de educação 
de jovens e adultos, concretizada na garantia de 
formação integral, da alfabetização e das demais 
etapas de escolarização, ao longo da vida. Essa 
política – pautada pela inclusão e qualidade social 
– prevê um processo de gestão e financiamento 
que assegure a implantação do sistema integrado 
de monitoramento e avaliação, além de maior 
alocação do percentual de recursos para estados e 
municípios; 

�1.�- a consolidação de uma política de educação 
de jovens e adultos (EJA), concretizada na 
garantia de formação integral, da alfabetização e 
das demais etapas de escolarização, ao longo da 
vida, inclusive àqueles em situação de privação 
de liberdade (SP). Essa política – pautada pela 
inclusão e qualidade social – prevê um processo 
de gestão e financiamento que assegure isonomia 
de condições da EJA em relação às demais 
etapas e modalidades da educação básica (SP), a 
implantação do sistema integrado de monitoramento 
e avaliação, uma política de formação permanente 
(MG) específica para o professor que atue nessa 
modalidade de ensino (RO), maior alocação do 
percentual de recursos para estados e municípios e 
que esta modalidade de ensino seja ministrada por 
professores licenciados (PB); 

�1.�- a disseminação de política direcionada 
à transformação dos sistemas educacionais 
em sistemas inclusivos que contemplem a 
diversidade, por meio de apoio à formação, com 
qualidade social, de gestores e educadores nas 
escolas públicas, tendo como princípio a garantia 
do direito à diversidade étnico-racial, de gênero, de 
idade e de orientação sexual, bem como a garantia 
de direitos aos alunos com deficiência, altas 
habilidades/superdotação e transtornos globais do 
desenvolvimento;

�1.�- a disseminação de política direcionada 
à transformação dos sistemas educacionais  
em sistemas inclusivos que contemplem a 
diversidade e a igualdade (SP), por meio de 
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estrutura física, recursos materiais e humanos e 
(ES) apoio à formação, com qualidade social, de 
gestores e educadores nas escolas públicas, tendo 
como princípio a garantia do direito à igualdade e 
(SP) à diversidade étnico-racial, de gênero, de idade, 
de orientação sexual e religiosa (MG), bem como a 
garantia de direitos aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, dentre eles os que têm 
deficiências (SP), altas habilidades/superdotação 
e transtornos globais do desenvolvimento e as 
especificidades dos adolescentes que estão 
cumprindo as medidas sócioeducativas (SP);

�1.8 - o uso das tecnologias e conteúdos 
multimidiáticos na educação implica ressaltar o 
importante papel da escola como ambiente de 
inclusão digital, numa sociedade ancorada no 
trânsito de informações, por meio de tecnologias de 
comunicação e informação;

�1.8 - garantia de (MG) uso das tecnologias e 
conteúdos multimidiáticos na educação implica 
ressaltar o importante papel da escola como ambiente 
que garanta e qualifique a inclusão digital custeada 
pelo poder público na formação, manutenção e 
funcionamento de laboratórios de informática, bem 
como na qualificação dos profissionais (PB), numa 
sociedade ancorada no trânsito de informações, por 
meio de tecnologias de comunicação e informação, 
disseminando o uso das mesmas para todos os 
atores envolvidos no processo educativo, priorizando 
professores e alunos (PB), sendo necessária uma 
política de formação continuada para o uso das 
tecnologias pelos educadores (SE);

�1.9 - uma concepção ampla de currículo implica 
o redimensionamento das formas de organização e 
de gestão do tempo e espaço pedagógicos e deve 
ser objeto de discussão pelos sistemas de ensino 
e unidades escolares, de modo a humanizar e 
assegurar um processo de ensino-aprendizagem 
significativo, que venha a se consubstanciar no 
projeto político-pedagógico da escola;

�1.9 - uma concepção ampla de currículo implica o 
redimensionamento das formas de organização e de 
gestão do conhecimento (SE), do tempo e espaço 
pedagógicos, o estímulo à formação de leitores (SE) 
e deve ser objeto de discussão pelos sistemas de 
ensino e unidades escolares, de modo a humanizar 
e assegurar um processo de ensino-aprendizagem 
significativo, capaz de garantir o conhecimento a 
todos e (RS) que venha a se consubstanciar no 
projeto político-pedagógico da escola, através 
da discussão dos aportes teórico-práticos e 
epistemológicos da inter e da transdisciplinaridade 
(ES), reconhecendo nos conselhos de escola, 
democráticos e participativos, instâncias legítimas e 
fundamentais neste processo (SP); 

�1.10 - o estímulo à formação de leitores, na 
educação básica, bem como à formação de 
mediadores, deve se constituir em atividades 
sistemáticas a serem estimuladas pelos sistemas 
de ensino e escolas, como condição para a melhoria 
do processo ensino-aprendizagem; 

�1.10 - o estímulo e apoio (MG) à formação de 
leitores, na educação básica, bem como à formação 
de mediadores, devem se constituir em sistemáticas 
a serem implementadas e desenvolvidas pelos 
sistemas de ensino (AP) e escolas, realizando 
a renovação, manutenção das bibliotecas com 
equipamentos, espaços, acervos bibliográficos 
(MG) como condição para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem dos atores envolvidos (PB);

�1.11- o reconhecimento das práticas culturais 
e sociais dos alunos e da comunidade local, 
entendendo-as como dimensões formadoras que se 
articulam com a educação escolar e que deverão ser 
consideradas na elaboração dos projetos político-
pedagógicos, na organização dos currículos e nas 
instâncias de participação das escolas;

�1.1�- o reconhecimento do direito às formas 
alternativas de gestão escolar – guardadas as 
orientações comuns do Sistema Nacional de 
Educação a ser configurado –, de acordo com 
as necessidades de grupos culturais e sociais 
específicos, tais como: as escolas do campo, as 
escolas indígenas, as escolas de remanescentes 
de quilombos e o processo educativo desenvolvido 
junto às pessoas privadas de sua liberdade.

�1.1�- a garantia e (MG) o reconhecimento do 
direito às formas alternativas de gestão escolar 
– guardadas as orientações comuns do Sistema 
Nacional de Educação a ser configurado –, de 
acordo com as necessidades de grupos culturais e 
sociais específicos, tais como: as escolas do campo, 
as escolas indígenas, as escolas de remanescentes 
de quilombos e o processo educativo desenvolvido 
junto às pessoas privadas de sua liberdade.
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EIXO III - CONSTRUÇÃO DO REGIME DE 
COLABORAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE 
ENSINO, TENDO COMO UM DOS INSTRU-
MENTOS O FINANCIAMENTO DA EDUCA-
ÇÃO

��- A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
que a educação é um direito social e definiu que 
os responsáveis pelo seu provimento são o Estado 
e a família. Para resguardar o direito à educação, 
o Estado estabeleceu a estrutura e as fontes de 
financiamento.

Ao determinar a vinculação de recursos para 
a educação, a Constituição garantiu repasses 
orçamentários mínimos para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino: 18% da receita da 
União e �5% da receita dos estados, Distrito 
Federal e municípios, resultantes de impostos e 
transferências.

��- A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
que a educação é um direito social e definiu que 
os responsáveis pelo seu provimento são o Estado 
e a família. Para resguardar o direito à educação, 
o Estado estabeleceu a estrutura e as fontes de 
financiamento.

Ao determinar a vinculação de recursos para 
a educação, a Constituição garantiu repasses 
orçamentários mínimos para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino: 18% da receita 
da União e 5% da receita dos estados, Distrito 
Federal e municípios, resultantes de impostos e 
transferências.

O conceito expresso na Constituição Federal 
assevera que o financiamento adequado das 
políticas educacionais se traduz em alicerce para 
a construção do Sistema Nacional Articulado de 
Educação e, conseqüentemente, para o alcance das 
metas do PNE e do PDE (SP, SE, RJ, PE). Contudo, 
para o acesso eqüitativo e universal da educação 
básica pública, faz-se necessário aumentar o 
montante estatal de recursos investidos na área, 
além de ser urgente a superação do desequilíbrio 
regional presente no País. (SP, SE, RJ, PE, MA). 
Como um primeiro passo rumo à superação 
dessa realidade, faz-se necessária a elaboração e 
aprovação de uma reforma tributária pautada pela 
justiça social, equilíbrio regional e preocupada, 
primordialmente, em garantir recursos financeiros 
para a efetivação de direitos sociais e distribuição 
de renda. Esta deve ser capaz de vincular de 
forma adequada todos os tributos (impostos e 
contribuições sociais) ao investimento educacional, 
de tal modo que as políticas de renúncia e guerra 

fiscal não prejudiquem o financiamento público da 
educação (SP, SE, ES). 

Como alternativa à superação do atual desequilíbrio 
regional e à oferta eqüitativa de educação pública 
de qualidade para todos os brasileiros e todas as 
brasileiras, o financiamento à educação deve tomar 
como referência o mecanismo do custo-aluno 
qualidade nacional (CAQ) (SP, SE, RJ). Previsto 
no ordenamento jurídico brasileiro, o CAQ deve 
ser definido a partir do custo anual por aluno dos 
insumos educacionais necessários para que a 
educação pública garanta um padrão mínimo de 
qualidade. A construção do CAQ exige amplo debate 
sobre o número de alunos por turma, remuneração 
adequada e formação continuada aos profissionais 
da educação, condições de trabalho aos professores, 
materiais necessários à aprendizagem dos 
estudantes (como salas de informática, biblioteca, 
salas de ciência, etc.). Em suma, deve considerar 
o conjunto dos insumos necessários capazes de 
garantir uma boa relação de ensino-aprendizagem 
nas escolas públicas brasileiras. (SP, RJ, SE, ES, 
SP).

��- No âmbito das políticas educacionais, 
destacaram-se, sobremaneira, as modificações 
de ordem jurídico-institucional. Após a aprovação 
da Constituição Federal de 1988, três alterações 
nos textos legais foram de grande importância 
para a área educacional: a aprovação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o 
Plano Nacional de Educação (PNE) e a aprovação 
da Lei nº 11.494, de �00�, que instituiu o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Enquanto a LDB reestruturou 
e definiu as diretrizes e bases da educação escolar 
no Brasil, após o período da ditadura militar, o 
PNE apontou novos rumos para as políticas e 
ações governamentais na chamada década da 
educação. Por sua vez, o Fundeb instaurou uma 
nova sistemática de financiamento da educação 
básica, buscando efetivar o princípio constitucional 
da equalização do financiamento. Agregou-se 
a essas três mudanças a implantação do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), com 
ações específicas para a melhoria da qualidade da 
educação.

No setor público, a Constituição Federal de 1988 e 
a LDB atribuíram à União, aos estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios a responsabilidade pela 
administração do sistema educacional brasileiro. 
Para se concretizar, tal processo exige um Sistema 
Nacional de Educação, a regulamentação do regime 
de colaboração entre as instâncias federadas. O 
que, certamente, ensejará o estabelecimento de 
marcos teórico-conceituais na organização e gestão 
e no real alcance do papel dos entes, por seu caráter 
descentralizado.
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��- Nas últimas décadas (RJ), no âmbito das políticas 
educacionais, destacaram-se, sobremaneira, as 
modificações de ordem jurídico-institucional. Após a 
aprovação da Constituição Federal de 1988, quatro 
(RJ) textos legais foram de grande importância para 
a área educacional: a aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 
9.�94/9�) (MT, MA), o Plano Nacional de Educação 
(PNE - Lei nº 10.1��/01) (MT, MA) e a instituição 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundef), superado pela aprovação da 
Emenda Constitucional nº 5� e da Lei nº 11.494, de 
�00�, que respectivamente criou e regulamentou 
(RJ) o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Enquanto a LDB reestruturou 
e definiu as diretrizes e bases da educação escolar 
no Brasil, após o período da ditadura militar, o PNE 
apontou novos rumos para as políticas e ações 
governamentais na chamada década da educação. 
Por sua vez, o Fundeb instaurou uma nova 
sistemática de financiamento da educação básica, 
buscando efetivar o princípio constitucional da 
equalização do financiamento. Agregou-se a essas 
quatro (RJ) mudanças a posterior implantação do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
com ações específicas que procuram resultar na 
melhoria da qualidade da educação. Contudo, não 
obstante a elaboração do PDE, o cumprimento do 
Plano Nacional de Educação (PNE), plano de Estado 
da educação brasileira (SP), deve ser tratado como 
assunto de máxima prioridade pelo MEC, que deve 
publicar com urgência avaliações de meio termo 
(SP, PE, SE). 

Especificamente no setor público, a Constituição 
Federal de 1988 e a LDB atribuíram à União, aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios a 
responsabilidade pela administração do sistema 
educacional brasileiro. Para se concretizar, tal 
processo exige um Sistema Nacional de Educação 
Articulado norteado pela firme concepção da 
educação como direito humano fundamental, bem 
público e dever do Estado (PE). A operacionalização 
deste sistema não pode prescindir da 
regulamentação do regime de colaboração entre as 
instâncias federadas. O que, certamente, ensejará 
o estabelecimento de marcos teórico-conceituais na 
organização e gestão e no real alcance do papel 
dos entes, por seu caráter descentralizado.

Contudo, embora os recentes avanços conquistados 
pela sociedade brasileira nos termos do ordenamento 
jurídico relativo às políticas educacionais, o esforço 
para o cumprimento das metas do Plano Nacional 
de Educação e do Plano de Desenvolvimento da 
Educação ficarão gravemente prejudicados se três 
nós críticos complementares e interdependentes 
não forem superados:

1. a regulamentação do Art. �11 da Constituição 
Federal, que trata do Regime de Colaboração; 

2. a redefinição do modelo de financiamento da 
educação, considerando uma participação adequada 
dos três níveis de governo (federal, estaduais e 
municipais) relativa aos investimentos nas redes 
públicas de educação básica;

�. o aprimoramento dos mecanismos de controle 
social no que tange o financiamento da educação 
(SP, RJ, SE, PE, ES, AP).

�4- Nessa direção, é fundamental problematizar 
o papel de cada instância e os marcos jurídicos 
que normatizam a ação da União, dos estados 
e dos municípios junto à educação básica, bem 
como examinar a articulação entre essas ações 
e a proposição e materialização de políticas 
educacionais.

�4- Nessa direção, é fundamental problematizar o 
papel de cada instância e os marcos jurídicos que 
normatizam a ação da União, do Distrito Federal 
(DF), dos estados e dos municípios junto à educação 
básica, que deve ser universalizada e obrigatória 
(PE), bem como examinar a articulação entre essas 
ações e a proposição e materialização de políticas 
educacionais.

35 - Todas essas questões identificam-se com a 
efetivação do Sistema Nacional de Educação e o 
redirecionamento dos processos de organização 
e gestão para a garantia da qualidade social em 
todas as etapas da educação básica, em um país 
fortemente marcado pelas disparidades regionais, 
colocando em evidência a importância de políticas 
nacionais em forte consonância com os demais 
sistemas. Isso só se dará com a regulamentação 
do regime de colaboração entre os entes federados 
e a garantia de financiamento sistemático, por meio 
de novas bases e do incremento do percentual de 
recursos destinados a esse nível de ensino.

35 - Todas essas questões identificam-se com a 
efetivação do Sistema Nacional de Educação e o 
redirecionamento dos processos de organização 
e gestão para a garantia da qualidade social em 
todas as etapas da educação básica, em um país 
fortemente marcado pelas disparidades regionais, 
colocando em evidência a importância de políticas 
nacionais em forte consonância com os demais 
sistemas. Isso só se dará quando for desenvolvida 
e aprovada, com urgência, a regulamentação do 
Regime de Colaboração entre os entes federados, 
prevista no Art. �11 da Constituição, somada (ES) 
à garantia de financiamento sistemático, por meio 
de novas bases e do incremento do percentual de 
recursos destinados a esse nível de ensino. 
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��- As políticas e as lutas em defesa de mecanismos 
sistemáticos de financiamento na área educacional 
articulam-se, portanto, à defesa da gestão 
democrática dos sistemas de ensino e das escolas, 
por meio da garantia de vinculação de recursos para 
a sua manutenção e desenvolvimento.

��- As políticas e as lutas em defesa de mecanismos 
sistemáticos e eqüitativos (MA) de financiamento 
na área educacional articulam-se, portanto, à 
defesa da gestão democrática dos sistemas de 
ensino e das escolas, por meio da garantia de 
vinculação de recursos para a sua manutenção e 
desenvolvimento, considerando que deve haver 
esforços dos entes federados para a correção de 
disparidades econômicas regionais (MA). 

37 - O financiamento da educação constitui tarefa 
complexa no País, devido ao envolvimento dos 
diferentes entes federados e a esfera privada, 
bem como à falta de regulamentação do regime 
de colaboração entre os entes, à ambígua relação 
entre o público e o privado e à definição do custo-
aluno-qualidade da educação, que, dentre outros, 
dificultam o processo de otimização das políticas 
de financiamento e de gestão transparente no uso, 
definição e aplicação dos recursos.

37 - O financiamento da educação constitui tarefa 
complexa no País, devido ao envolvimento dos 
diferentes entes federados e a esfera privada, 
bem como à falta de regulamentação do regime 
de colaboração entre os entes, à ambígua relação 
entre o público e o privado e à definição do custo-
aluno-qualidade da educação, que, dentre outros, 
dificultam o processo de otimização das políticas 
de financiamento e de gestão transparente no uso, 
definição e aplicação dos recursos.

Contudo, ainda que haja dificuldade para definir 
o custo aluno-qualidade, é possível inferir, com 
base em estudos realizados no Brasil e diante dos 
valores investidos por países que têm sistemas 
educacionais mais desenvolvidos, que os valores 
por aluno praticados atualmente no país são 
significativamente inferiores aos necessários para 
garantir uma infra-estrutura adequada às condições 
de ensino de qualidade. Desta forma, é preciso 
aumentar o gasto aluno atualmente destinado 
a manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública para que seja possível enfrentar 
alguns desafios urgentes, tais como: a remuneração 
condigna dos profissionais da educação, a formação 
continuada e adequada dos trabalhadores em 
educação, a oferta correspondente à demanda por 
transporte escolar, a correção da relação de alunos 
por sala de aula, (GO) além da oferta necessária 
de insumos essenciais para o alcance de uma boa 
relação de ensino-aprendizagem nas escolas da 
educação básica brasileira (SP, PE, SE).

38 - O financiamento da educação envolve, assim, a 
definição das condições materiais e de recursos para 
a formulação, efetivação e avaliação das políticas 
educacionais, assim como os programas e ações a 
elas relacionados. Também envolve os processos 
de gestão, controle e fiscalização dos recursos.

Tudo isso pode trazer de volta a reflexão da 
necessidade de sua vinculação ao Produto Interno 
Bruto (PIB) em percentuais bem acima dos hoje 
praticados, dado que os percentuais atuais se 
mostram insuficientes para o pagamento da 
dívida histórica do Estado para com a educação 
brasileira.

38 - O financiamento da educação envolve, assim, 
a definição das condições materiais e de recursos 
para a formulação, efetivação e avaliação das 
políticas educacionais, assim como os programas 
e ações a elas relacionados. Também envolve os 
processos de gestão, controle e fiscalização dos 
recursos. Tudo isso deve (MT) trazer de volta a 
reflexão da necessidade de sua vinculação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) em percentuais bem 
acima dos hoje praticados, dado que os percentuais 
atuais se mostram insuficientes para o pagamento 
da dívida histórica do Estado para com a educação 
brasileira. 

�9 - Nessa ótica, a criação do Fundeb foi uma iniciativa 
importante na implantação de política nacional 
direcionada à articulação dos entes federados, na 
descentralização do sistema educativo e na melhoria 
da qualidade da educação, bem como a valorização 
do magistério público. Ele permite o estabelecimento 
de novos marcos de financiamento nas diversas 
etapas e modalidades da educação básica. Estima-
se, com isso, que ocorra o aumento da matrícula 
nas diversas etapas da educação, asseguradas a 
aplicação e a otimização dos percentuais vinculados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino (custo-
aluno-qualidade), especialmente com a participação 
mais efetiva da União.

�9 - Nessa ótica, a criação do Fundeb, ocorrida 
com forte participação da sociedade civil organizada 
(SP), foi uma iniciativa importante na implantação 
de política nacional direcionada à articulação dos 
entes federados, na descentralização do sistema 
educativo e na melhoria da qualidade da educação 
(GO), bem como na valorização do magistério 
público. Acredita-se que os recursos auferidos 
pelo Fundeb, se bem acompanhados, fiscalizados 
e orientados com a participação dos conselhos de 
acompanhamento que devem ser instituídos de 
forma efetiva no âmbito dos estados e municípios, 
poderão constituir um novo marco de financiamento 
para as diversas etapas de ensino e modalidades 
da educação básica (GO). Estima-se, com isso, 
que ocorra o aumento da matrícula nas diversas 
etapas da educação, asseguradas a aplicação 
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e a otimização dos percentuais vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino (CAQ: 
custo-aluno qualidade) (SP), especialmente com a 
participação mais efetiva da União. Para se fazer 
com que o Fundeb possa colaborar efetivamente 
com a qualidade da educação, a referência de gasto 
aluno por ano do novo fundo deve ser uma efetiva 
política de custo aluno-qualidade, de tal forma que o 
valor mínimo do Fundeb de cada etapa e modalidade 
da educação básica garanta a presença, em todas 
as escolas públicas do País, de todos os insumos 
previstos no PNE (SP, MG).

40 - Para a regulamentação do regime de 
colaboração entre os entes federados e, 
conseqüentemente, entre os sistemas de ensino, 
tendo como um dos instrumentos o financiamento da 
educação, algumas ações devem ser aprofundadas, 
destacando-se:

40.1- a busca de alternativas para aprimorar os 
gastos públicos e a discussão de fontes para a 
ampliação do financiamento da educação, por meio 
do esforço conjunto entre União, estados, Distrito 
Federal e municípios;

40.2 - a definição de mecanismos de fiscalização e 
controle que assegurem o cumprimento da aplicação 
dos percentuais mínimos vinculados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino;

40.2 - a definição e o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de fiscalização e controle social 
articulados entre os órgãos responsáveis (PE) 
(conselhos, ministério público, tribunal de contas) 
(RO), para que seja assegurado o cumprimento da 
aplicação dos percentuais mínimos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino;

40.�- a ampliação do atendimento dos programas 
de renda mínima associados à educação, a fim de 
garantir o acesso e a permanência na escola a toda 
população;

40.�- a ampliação do atendimento dos programas de 
renda mínima associados à educação, por meio de 
mecanismos vinculados aos processos de ensino-
aprendizagem (PB), a fim de garantir o acesso 
e a permanência na escola com a conclusão dos 
estudos com qualidade (PB) a toda população;

40.4- o estabelecimento de uma política nacional de 
gestão educacional, com mecanismos e instrumentos 
que contribuam para a democratização da escola;

40.4- o estabelecimento de uma política nacional 
de gestão educacional, com mecanismos e 
instrumentos que contribuam para a democratização 
da escola e do ensino; assegure a elaboração e 
implementação de planos estaduais e municipais 
de educação e articule a construção de projetos 

político-pedagógicos escolares sintonizados com a 
realidade e as necessidades locais sistêmicas (RO, 
PE, RN);

40.5- a promoção da autonomia (pedagógica, 
administrativa e financeira) das escolas, bem como o 
aprimoramento dos processos de gestão, objetivando 
a melhoria de suas ações pedagógicas;

40.5- a promoção da autonomia (pedagógica, 
administrativa e financeira) das escolas, bem 
como o aprimoramento dos processos de gestão, 
objetivando assegurar a melhoria de suas ações, nos 
aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros 
(SE, MG);

40.�- a criação de instrumentos que promovam a 
transparência na utilização dos recursos públicos 
pelos sistemas de ensino e pelas escolas, para toda 
a comunidade local e escolar;

40.�- o apoio à criação e à consolidação de conselhos 
estaduais, municipais e escolares; e 

40.�- o apoio à criação e à consolidação de conselhos 
estaduais, municipais e escolares com diretrizes 
comuns, referentes à natureza e suas atribuições, 
em consonância com a política nacional. (PE); e

40.8 - a determinação de mecanismos que 
assegurem a elaboração e a implantação orgânica 
de Planos Estaduais e Municipais de Educação, bem 
como de projetos político-pedagógicos escolares.

40.8 - a determinação de mecanismos democráticos 
de gestão que assegurem a divulgação, a 
participação e a socialização na elaboração e 
implementação orgânica (MG, RJ) de Planos 
Estaduais e Municipais de Educação, bem como de 
projetos político-pedagógicos escolares.

41- Articuladas ao esforço nacional em prol da 
constituição do Sistema Nacional de Educação e do 
regime de colaboração entre os entes federados, 
essas ações poderão resultar em novas bases 
de organização e gestão dos sistemas de ensino. 
Contribuirão, desse modo, para a melhoria dos  
processos de gestão no que tange à transferência 
de recursos, gestão e compromisso dos entes 
federados com a melhoria da educação básica 
nacional, por meio da otimização de esforços e da 
co-responsabilização por políticas direcionadas à 
qualidade desse nível de ensino.

41- Articuladas ao esforço nacional em prol da 
constituição do Sistema Nacional de Educação e do 
regime de colaboração entre os entes federados, 
essas ações poderão resultar em novas bases 
de organização e gestão dos sistemas de ensino. 
Contribuirão, desse modo, para a melhoria dos 
processos de gestão no que tange à transferência 
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de recursos, gestão e compromisso dos entes 
federados com a melhoria da educação básica 
nacional, por meio da otimização de esforços e da 
co-responsabilização por políticas direcionadas à 
qualidade desse nível de ensino. 

I. União - instância articuladora, normatizadora e 
coordenadora do sistema nacional em torno de:

a) Princípios comuns – educação como direito 
humano, para formação de indivíduos capazes de 
assumir uma postura crítica e criativa frente ao 
mundo, como meio para construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, pautada na construção de 
autonomia, na inclusão e no respeito à diversidade.

b) Diretrizes comuns – gestão democrática; 
universalização da educação básica como direito 
humano; superação das desigualdades sociais, 
étnico-raciais e de gênero.

c) Estratégias – visão sistêmica; territorialidade; 
desenvolvimento de regime de Colaboração; 
responsabilização; mobilização social.

d) Programas prioritários – a União continuará 
responsável pelo ensino superior e escolas técnicas 
federais.

II. Estados - execução das políticas orientadas pelos 
princípios e diretrizes nacionais em nível do Estado; 
desenvolvimento do Regime de Colaboração com as 
municipalidades, tendo como referências os “Planos 
de Educação dos Municípios”, pactuados em torno 
de divisão de responsabilidades e metas do Plano 
Estadual de Educação.

III. Municípios – execução das políticas orientadas 
pelos princípios e diretrizes nacionais e adoção das 
estratégias nacionais em nível local; desenvolvimento 
de Regime de Colaboração com o Estado, tendo 
por base o Plano de Educação do Município, 
pactuado com o Estado, em torno de divisão de 
responsabilidades e metas de ação (PE). 

Prioritariamente, o Regime de Colaboração entre os 
sistemas de ensino, tendo como um dos instrumentos 
o financiamento da educação, não pode prescindir 
das seguintes ações:

- Regulamentar o regime de colaboração entre os 
entes federados, previsto na Constituição Federal, 
estabelecendo um entendimento de direito à 
educação gratuita e de qualidade social em todas as 
esferas administrativas, com garantia das devidas 
condições.

- Construir o regime de colaboração entre os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino, fortalecendo 
a cultura do relacionamento entre o Conselho 

Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais e 
os Conselhos Municipais de Educação. 

- Ampliar o percentual de participação da educação 
no PIB e respeitar a vinculação de receitas à 
educação definidas, incluindo todos os tributos (SP), 
tendo em vista o entendimento que a valorização e 
a qualificação da educação implicam, incisivamente, 
na ampliação do seu financiamento, entendendo que 
a implantação do Fundeb representa um avanço na 
estratégia de colaboração intergovernamental para 
a garantia dos direitos à educação (MT, MA).  
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EIXO IV - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

4�- A diversidade, do ponto de vista cultural, pode 
ser entendida como a construção histórica, cultural e 
social das diferenças. Ela é construída no processo 
histórico-cultural, na adaptação do homem e da 
mulher ao meio social e no contexto das relações 
de poder. Os aspectos tipicamente observáveis, 
que se aprende a ver como diferentes, só passaram 
a ser percebidos dessa forma porque os sujeitos 
sociais, no contexto da cultura, assim os nomearam 
e identificaram.

4�- A diversidade do ponto de vista cultural (RJ) 
pode ser entendida como a construção histórica, 
cultural, social e econômica (PR) das diferenças. 
Ela é construída no processo histórico-cultural, na 
adaptação do homem e da mulher ao meio social 
e no contexto das relações de poder. Inobstante a 
hierarquia que existe no sistema, os papéis devem 
ser definidos e ser trabalhados de forma colaborativa, 
para que ocorra efetivamente respeito à diversidade, 
aos princípios democráticos constituídos legalmente 
(ES). Os aspectos tipicamente observáveis, que 
se aprende a ver como diferentes, só passaram 
a ser percebidos dessa forma porque os sujeitos 
históricos, na totalidade das relações sociais de 
trabalho (contraditórias) (PR) e no contexto da 
cultura, assim os nomearam e identificaram. 

4�- Assim como a diversidade, os processos e a 
luta pela inclusão na educação básica representam 
mais do que a incorporação total ou parcial dos 
chamados “diferentes” aos espaços e tempos 
escolares a eles negados historicamente. Eles 
implicam posicionamento político, reorganização do 
trabalho na escola, do tempo escolar e da formação 
de professores, o trato ético e democrático dos 
alunos e seus familiares, novas alternativas para a 
condição docente e uma postura democrática diante 
do diverso. 

4�- Assim como a diversidade, os processos e a luta 
pela inclusão na educação básica representam mais 
do que a incorporação total ou parcial das pessoas 
excluídas dos (ES) espaços e tempos escolares a 
eles negados historicamente. Eles exigem (SP, PE, 
SE) posicionamento político, transporte acessível 
(SE), reorganização do trabalho na escola, do 
tempo escolar e da formação de professores e 
funcionários (SP, SE), a criação e a ampliação de 
espaços dialógicos com as comunidades escolares 
e a sociedade civil (PE), o convívio ético (PE) e 
democrático dos alunos e seus familiares, novas 
alternativas para a condição docente e uma postura 
democrática diante do diverso.

44- Pode-se dizer que há consenso na educação 
brasileira acerca da necessidade da inclusão, 

sobretudo quando se observa o caráter excludente 
da sociedade brasileira e suas repercussões na 
garantia dos direitos sociais e humanos. Mas, além 
de sensibilidade e reconhecimento para desencadear 
ações concretas, são necessários posicionamentos, 
práticas políticas e o entendimento da relação entre 
inclusão, exclusão e diversidade, articulados a 
uma visão ampla de educação e desenvolvimento 
sustentável. 

44- Pode-se dizer que há um movimento (ES) 
na educação brasileira acerca da necessidade 
da inclusão, sobretudo quando se observa o 
caráter excludente da sociedade brasileira e 
suas repercussões na garantia e efetivação (PE) 
dos direitos sociais e humanos. Só há educação, 
no sentido pleno do termo, se ela for inclusiva e 
promover a diversidade desde que fundamentada 
na perspectiva de que todos são iguais perante a 
lei (SP, SE). Mas, além de sensibilidade, criticidade 
(ES) e reconhecimento para desencadear ações 
concretas, são necessários posicionamentos, 
práticas políticas e o entendimento da relação entre 
inclusão, exclusão e desigualdade (ES), articulados 
a uma visão ampla de educação, desenvolvimento 
sustentável e políticas públicas (GO, PR).

45- Nem sempre a discussão sobre a inclusão 
“social” incorpora e pondera a complexidade da 
diversidade na vida dos sujeitos sociais. Portanto, 
não é toda e qualquer política de inclusão que 
consegue contemplar a diversidade na sua forma 
mais radical. A política de inclusão que contempla 
as diferenças vai além do aspecto social. Trata-se 
de noção mais ampla e politizada de inclusão, 
que tem como eixo o direito ao trato democrático 
e público da diversidade em contextos marcados 
pela desigualdade e exclusão social. 

45- Nem sempre a discussão sobre a inclusão 
“social” incorpora, pondera a complexidade das 
diversidades (ES) na vida dos sujeitos sociais e 
reconhece o direito à diversidade como condição 
para o exercício pleno dos direitos humanos (SP). 
Portanto, não é toda e qualquer política de inclusão 
que consegue contemplar a diversidade na sua 
forma mais radical (ES). A política de inclusão 
que contempla as diferenças vai além do aspecto 
social. Trata-se de noção mais ampla e politizada 
de inclusão que tem como eixo o direito ao trato 
(ES) convívio democrático (PE) e público das 
diversidades (ES) em contextos marcados pela 
desigualdade e exclusão étnico-racial (PE), social, 
de gênero e orientação sexual, geracional, de 
pessoas com deficiências, por religiosidade (PE). 

46 - Essa é uma reflexão que precisa ocupar mais 
espaço na agenda educacional do País. Com isso, 
as políticas educacionais devem se estruturar  de 
forma a contribuir na discussão da relação entre 
formação, diversidade, inclusão e qualidade 
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social da educação básica. Assim, é fundamental 
problematizar questões como a contextualização 
curricular a partir da diversidade regional; a 
educação indígena; a educação e afrodescendência; 
a educação no campo; a educação de pessoas com 
deficiências, e altas habilidades; a educação de 
pessoas privadas de sua liberdade; a educação e 
diversidade sexual.

46 - Essa é uma reflexão que precisa ocupar mais 
espaço na agenda educacional do País. Com isso, 
as políticas educacionais devem se estruturar de 
forma a contribuir na discussão da relação entre 
formação, diversidade, inclusão e qualidade social 
da educação básica. Assim, é fundamental promover 
discussões sistemáticas como (ES) o combate 
ao racismo, sexismo e promoção da equidade 
de gênero (CE), a contextualização curricular a 
partir da diversidade regional; a educação escolar 
(RJ) indígena; a educação e afrodescendência; a 
educação quilombola (ES); a educação do campo 
(ES, MG); a educação de pessoas com deficiências, 
transtornos globais de desenvolvimento (MG e SP) e 
altas habilidades; a educação de pessoas privadas 
de sua liberdade; a educação e diversidade sexual 
e cultural (PE).

47 - O grande desafio está em desenvolver uma 
postura ética de não hierarquização das diferenças 
e em entender que nenhum grupo humano e social 
é melhor do que outro. Na realidade, todos são 
diferentes. Tal constatação e senso político podem 
contribuir para se avançar na construção dos direitos 
sociais.

47 - O grande desafio está em desenvolver uma 
postura de não hierarquização das diferenças e 
em entender que nenhum grupo humano e social 
é melhor do que outro. Na realidade, todos são 
diferentes. Tal constatação e senso político devem 
(PE) contribuir para se avançar na construção dos 
direitos econômicos sociais, humanos, culturais e 
políticos (PE).

48 - A cobrança hoje feita à educação, de inclusão 
e valorização da diversidade, tem a ver com as 
estratégias por meio das quais os grupos humanos 
e sociais considerados diferentes passaram a 
destacar politicamente as suas singularidades e 
identidades, cobrando tratamento justo e igualitário, 
desmistificando a idéia de inferioridade que paira 
sobre diferenças socialmente construídas. Esses 
grupos questionam as políticas de inclusão, 
buscando superar a visão assistencialista que ainda 
recai sobre elas.

48 - A cobrança hoje feita à educação, de inclusão 
e valorização da diversidade, tem a ver com as 
estratégias por meio das quais os grupos humanos 
e sociais considerados diferentes passaram a 
destacar politicamente as suas singularidades e 

identidades, cobrando tratamento justo e igualitário 
(ES), com equidade (SP, PE), desmistificando a 
idéia de inferioridade que paira sobre diferenças 
socialmente e culturalmente (PE) construídas. 
Esses grupos questionam as políticas de inclusão, 
buscando superar a visão à visão assistencialista 
que ainda recai sobre elas, reivindicando a adoção 
de políticas afirmativas, objetivando garantir o 
respeito às diferenças (ES). 

49 - Não é tarefa fácil trabalhar pedagogicamente 
com a diversidade, sobretudo em um país como o 
Brasil, marcado por profunda exclusão social. Um 
dos aspectos dessa exclusão – que nem sempre 
é discutido no campo educacional – tem sido a 
negação das diferenças, dando a estas um trato 
desigual.

49 - Não é tarefa fácil trabalhar pedagogicamente 
com a diversidade, sobretudo em um país como 
o Brasil, marcado por profunda exclusão social, 
política, econômica e cultural (PE), reforçada pelo 
próprio sistema (MG). Um dos aspectos dessa 
exclusão – que nem sempre é discutido no campo 
educacional – tem sido a negação das diferenças, 
dando a estas um trato desigual (ES). 

50 - Para avançar na discussão, é importante 
compreender que a luta pelo reconhecimento 
e o direito à diversidade não se opõe à luta pela 
superação das desigualdades sociais. Pelo contrário, 
ela coloca em questão a forma desigual pela qual 
as diferenças vêm sendo historicamente tratadas na 
sociedade, na escola e nas políticas educacionais. 
Essa luta alerta, ainda, para o fato de que, ao 
desconhecer a diversidade, pode-se incorrer no 
erro de tratar as diferenças de forma discriminatória, 
aumentando ainda mais a desigualdade, que se 
propaga via conjugação de relações assimétricas 
de classe, raça, gênero, idade e orientação sexual.

50 - Para avançar na discussão, é importante 
compreender que a luta pelo reconhecimento 
e o direito à diversidade não se opõe à luta pela 
superação das desigualdades sociais. Pelo 
contrário, ela coloca em questão a forma desigual 
pela qual as diferenças vêm sendo historicamente 
tratadas na sociedade, na escola, e nas políticas 
públicas (PE) em geral (ES). Essa luta alerta, ainda, 
para o fato de que, ao desconhecer a diversidade, 
pode-se incorrer no erro de tratar as diferenças 
de forma discriminatória, aumentando ainda mais 
a desigualdade, que se propaga via a conjugação 
de relações assimétricas de classe, étnico-raciais 
(ES), gênero, diversidade religiosa (MG), idade e 
orientação sexual e cidade-campo (MG). 

51- Compreender a relação entre diversidade e 
educação básica implica delimitar um princípio radical 
da educação pública e democrática: a escola pública 
se tornará cada vez mais pública na medida em que 
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compreender o direito à diversidade e o respeito 
às diferenças como um dos eixos norteadores da 
sua ação e das práticas pedagógicas. Para tal, 
faz-se necessário o rompimento com a postura de 
neutralidade diante da diversidade que ainda se 
encontra nos currículos e em várias iniciativas de 
políticas educacionais, as quais tendem a se omitir, 
negar e silenciar diante da diversidade.

51- Compreender a relação entre diversidade e 
educação básica implica delimitar um princípio 
radical da educação pública laica, plural e 
democrática (ES), gratuita e de boa qualidade 
(RJ): a escola pública se tornará cada vez mais 
pública na medida em que compreender o direito à 
diversidade e o respeito às diferenças como um dos 
eixos orientadores (ES, SP, PE) da sua ação e das 
práticas pedagógicas. Para tal, faz-se necessário 
o rompimento com a postura de omissão (MG) 
diante da desigualdade (ES) que ainda se encontra 
nos currículos e em várias iniciativas de políticas 
educacionais, as quais tendem a se omitir, negar e 
silenciar diante da diversidade. 

5�- A inserção da diversidade nas políticas 
educacionais, nos currículos, nas práticas 
pedagógicas e na formação docente implica 
compreender as causas políticas, econômicas 
e sociais de fenômenos como: desigualdade, 
discriminação, etnocentrismo, racismo, sexismo, 
homofobia e xenofobia.

5�- A inserção da diversidade nas políticas 
educacionais, nos currículos, nas práticas 
pedagógicas e na formação docente implica 
compreender, pensar e agir sobre (MG), superar as 
relações (ES) históricas (PE), políticas, econômicas, 
sociais, culturais (ES, MG), religiosas e éticas (ES) 
de fenômenos como: desigualdade, discriminação, 
etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia, 
xenofobia.

5�- Falar sobre diversidade e diferença implica, 
também, posicionar-se contra processos de 
colonização e dominação. Implica compreender e 
lidar com relações de poder. Para tal, é importante 
perceber como, nos diferentes contextos históricos, 
políticos, sociais e culturais, algumas diferenças 
foram naturalizadas e inferiorizadas e encaradas de 
forma desigual e discriminatória. Trata-se, portanto, 
de um campo político por excelência.

5�- Falar sobre diversidade e diferença exige (SP, 
PE), também, posicionar-se e participar (MG) contra 
processos de colonização e dominação. Exige 
compreender e lidar com relações de poder. Para tal, é 
importante perceber como, nos diferentes contextos 
históricos, políticos, sociais e culturais, algumas 

diferenças foram inferiorizadas e os preconceitos, 
violência e discriminações naturalizadas (RJ). Trata-
se, portanto, de um campo político por excelência.

54- Cabe destacar, aqui, o papel dos movimentos 
sociais e culturais em prol do respeito à diversidade. 
Os movimentos negro, feminista, indígena, juvenil, 
dos trabalhadores do campo, das pessoas com 
deficiência, GLBTS4, dos povos da floresta, entre 
outros, são atores políticos centrais nesse debate. 
Eles colocam em xeque a escola uniformizadora, 
que, apesar dos avanços dos últimos anos, ainda 
persiste nos sistemas de ensino. Questionam 
os currículos, imprimem mudanças nos projetos 
pedagógicos, interferem na política educacional 
e na elaboração de leis e diretrizes curriculares 
nacionais.

54- Cabe destacar, aqui, o papel dos movimentos 
sociais e culturais em prol do respeito à diversidade. 
Os movimentos negro, quilombola (PE), feminista, 
indígena, juvenil, dos trabalhadores do campo, das 
pessoas com deficiência, GLBTS, dos povos da 
floresta, dos sem-terra, das comunidades de povos 
tradicionais (MG) e sócioambientalistas (ES), são 
atores políticos centrais nesse debate. Eles colocam 
em xeque a escola uniformizadora, que, apesar 
dos avanços dos últimos anos, ainda persiste nos 
sistemas de ensino. Questionam os currículos, 
imprimem mudanças nos projetos políticos (ES) 
pedagógicos, interferem na política educacional 
e na elaboração de leis e diretrizes curriculares 
nacionais.

55- Os movimentos sociais vão além da compreensão 
da diversidade como a construção histórica, social e 
cultural das diferenças. Eles politizam as diferenças 
e as colocam no cerne das lutas pela afirmação dos 
direitos. Ao atuarem dessa forma, questionam a 
maneira como as escolas, o Estado e as políticas 
públicas lidam com a diversidade e cobram respostas 
públicas e democráticas.

55- Os movimentos sociais vão além da compreensão 
da diversidade como a construção histórica, social e 
cultural das diferenças. Eles politizam as diferenças 
e as colocam no cerne das lutas pela afirmação 
e execução (ES) dos direitos. Ao atuarem dessa 
forma, questionam o tratamento dado pelo Estado 
à questão da diversidade e cobram deste políticas 
(PB) públicas e democráticas através de políticas 
públicas e especificas (ES). 

56 - É o momento de mapear, refletir, analisar e avaliar 
essas respostas, a fim de aperfeiçoá-las. Deve-se 
entender as iniciativas das políticas educacionais 
de inclusão da diversidade, desencadeadas nos 
últimos anos, como um processo que se dá na inter-

4 Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trangêneros e Transexuais.
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relação e na negociação entre as demandas dos 
movimentos sociais, a escola e o Estado. 

56 - É o momento de mapear, refletir, analisar e avaliar 
essas respostas, a fim de aperfeiçoá-las. Deve-se 
entender as iniciativas das políticas educacionais 
de inclusão da diversidade, desencadeadas nos 
últimos anos, como um processo que se dá na 
inter-relação e na negociação entre as demandas 
dos movimentos sociais, principalmente identitários 
(RJ), a escola e o Estado.

5�- Aos poucos, vêm crescendo, também, os 
coletivos de profissionais da educação, sensíveis 
à diversidade. Muitos deles têm a sua trajetória 
marcada pela inserção nos movimentos sociais, 
culturais e identitários, e carregam para a vida 
profissional suas identidades coletivas e suas 
diferenças.

5�- Aos poucos, vêm crescendo, também, os 
coletivos de profissionais da educação, coletivos 
de educadores (SC), comprometidos com (ES) 
a diversidade. Muitos deles têm a sua trajetória 
marcada pela inserção nos movimentos sociais, 
culturais e identitários, e carregam para a vida 
profissional suas identidades coletivas e suas 
diferenças. 

58 - Há uma nova sensibilidade nas escolas 
públicas em relação à diversidade e suas múltiplas 
dimensões na vida dos sujeitos. Essa sensibilidade 
vem se traduzindo em ações pedagógicas concretas 
de transformação do sistema educacional público 
em um sistema inclusivo, democrático e aberto à 
diversidade.

58 - Há uma nova sensibilidade nas escolas 
públicas em relação à diversidade e suas múltiplas 
dimensões na vida dos sujeitos. Essa sensibilidade 
vem se traduzindo em ações pedagógicas concretas 
de transformação do sistema educacional público 
em um sistema inclusivo, democrático e aberto 
à diversidade, o que demanda investimentos 
financeiros e adoção de políticas públicas (ES). 

59 - Os desafios postos pela inclusão e a diversidade 
na educação básica exigem medidas políticas que 
garantam a todos os grupos sociais, principalmente 
àqueles que se encontram histórica e socialmente 
excluídos, o acesso a uma educação de qualidade. 
Assim, ao pensar em políticas públicas que 
concorram para a inclusão, de forma concreta e 
radical, no contexto descrito, há que se garantir que 
tais políticas:

1- reconheçam o direito à diversidade, sem opor-se 
à luta pela superação das desigualdades sociais;

�- tenham clareza sobre a concepção de educação 
que proporcione a inclusão de todos no processo 
educacional de qualidade;

�- reconheçam a necessidade de ações e políticas 
direcionadas à ampliação da jornada escolar, 
bem como a melhor utilização do tempo e espaço 
pedagógicos;

4- compreendam que o direito à diversidade e o 
respeito às diferenças devem ser eixos norteadores 
da ação e das práticas pedagógicas da educação 
pública;

5- percebam a necessidade da construção de práticas 
e projetos político-pedagógicos que contemplem 
a educação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável;

�- respeitem as questões concernentes à diversidade 
humana, cultural e regional como um dos eixos da 
orientação curricular;

�- estejam abertas ao diálogo com os movimentos 
sociais e com a comunidade, reconhecendo a sua 
trajetória de luta pelo respeito à diferença, como 
atores políticos centrais na delimitação das ações; 
e

8 - politizem as diferenças e as coloquem no cerne 
das lutas pela afirmação dos direitos.

59 - Os desafios postos pela inclusão e a 
diversidade na educação básica exigem medidas 
políticas efetivas (MG) que garantam a todos os 
grupos sociais (GO), principalmente àqueles que 
se encontram histórica e socialmente excluídos, o 
acesso e permanência (MG) a uma educação de 
qualidade social (ES, PE) que garanta o sucesso 
escolar do aluno (MG). Assim, ao pensar em 
políticas públicas que concorram para a inclusão, 
de forma concreta e radical, no contexto descrito, há 
que garantir que tais políticas:

1- reconheçam e garantam (TO) o direito à 
diversidade, sem opor-se à luta pela superação das 
desigualdades sociais;

�- tenham compromisso com (ES) a concepção de 
educação que proporcione a inclusão de todos no 
processo educacional de qualidade;

�- reconheçam a necessidade de ações e políticas 
direcionadas à ampliação da jornada escolar do 
estudante (ES), de acordo com a realidade da 
comunidade atendida e com garantia de qualidade 
(GO), bem como a melhor utilização do tempo e 
espaço pedagógicos;

4- assegurem (PB) que o direito à diversidade e o 
respeito às diferenças e o combate a todo e qualquer 



�0

emendas incorporadas 

tipo de preconceito, discriminação e intolerância 
(ES) devem ser eixos orientadores (ES) da ação 
e das práticas pedagógicas da educação pública 
e privada (PI), em articulação com os movimentos 
sociais (RJ);

5- construam (PB) práticas e projetos político-
pedagógicos que contemplem a educação ambiental 
e o desenvolvimento sustentável, garantindo às 
populações locais, o direito das gerações atuais 
e futuras usufruírem dos bens naturais (ar, água, 
matas...) (PB);

�- respeitem as questões concernentes à diversidade 
humana, cultural, lingüística (RJ) e regional como 
um dos eixos da orientação curricular;

�- estabeleçam o (ES) diálogo com os movimentos 
sociais e a comunidade, reconhecendo a sua 
trajetória de luta pelo respeito à diferença e pelo 
reconhecimento de seus saberes e a valorização de 
sua cultura (GO), como atores políticos centrais na 
delimitação das ações;

8 - discutam (TO) as diferenças e as coloquem no 
cerne das lutas pela afirmação e execução dos 
direitos (ES).

�0 - Com essas condições e em consonância com 
os diversos movimentos sociais, o poder público 
poderá indicar políticas que possibilitem:

1- a implementação de uma formação inicial 
e continuada de profissionais da educação 
comprometida com a superação das desigualdades 
constatadas no interior do sistema de ensino;

1- a implantação e (ES) implementação de 
política (MG) de formação inicial e continuada de 
profissionais da educação comprometida com o 
reconhecimento da diversidade (MG), e com a 
superação das desigualdades constatadas no 
interior do sistema de ensino, visando à qualidade 
social da educação (MG);

2 - a condição aos profissionais da educação para 
que tornem o espaço escolar um espaço sociocultural 
pleno de direitos, de aprendizagem e de respeito à 
diversidade;

�- as condições estruturais, de formação e salariais 
(SP) aos profissionais da educação para que 
tornem o espaço escolar um espaço sociocultural 
pleno de direitos, de aprendizagem e de respeito à 
diversidade;

�- a reorganização do trabalho da escola, do tempo 
escolar e da formação de professores e o trato ético 
e democrático dos alunos e seus familiares, trazendo 
novas alternativas para a condição docente e uma 
postura democrática diante do diverso;

�- a reorganização da infra-estrutura física (PI), do 
trabalho da escola, do tempo escolar, garantindo aos 
profissionais da educação tempo para avaliações 
e planejamento coletivo (MG), e da formação de 
professores e o trato ético e democrático dos alunos 
e seus familiares, trazendo novas alternativas novas 
alternativas para a condição docente e uma postura 
democrática diante do diverso;

4- a adoção de medidas de garantia às comunidades 
indígenas de utilização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem, com ensino 
bilíngüe e a formação de profissionais da educação 
oriundos dos próprios povos indígenas;

4- adoção de política de valorização e fortalecimento 
das línguas indígenas e implementação de programas 
de formação de tradutores indígenas (RJ), de 
utilização de suas línguas maternas (ES) próprias 
(SP) e processos próprios de aprendizagem, com 
ensino bilíngüe e a formação inicial, continuada e 
superior (PE) de profissionais da educação oriundos 
dos próprios povos indígenas;

5- a implementação de novas formas de organização 
e gestão para a educação de jovens e adultos, para 
as escolas do campo, para os povos da floresta 
e para os estudantes com deficiência e/ou altas 
habilidades/superdotação;

5- a implementação de novas formas de 
organização e gestão para a educação de jovens 
e adultos, inclusive aqueles em situação de 
privação de liberdade (SP) para as escolas do 
campo, indígenas (PE), quilombolas (ES, PE), e 
segmento GLBTS (PE), para os povos da floresta, 
povos e comunidades tradicionais (MG), para os 
estudantes com deficiência e/ ou altas habilidades/
superdotação, afrodescendentes e diversidade de 
gênero (GO);

�- a oferta de atendimento educacional especializado 
aos estudantes com deficiência, altas habilidades/
superdotação e com transtornos globais de 
desenvolvimento, de preferência na rede pública 
de ensino, com professores com formação nas 
diferentes áreas da educação especial;

�- a oferta de atendimento educacional especializado 
aos estudantes com deficiência, altas habilidades/
superdotação e com transtornos globais do 
desenvolvimento, de preferência na rede pública, 
com profissionais da educação (ES) com formação 
nas diferentes áreas da educação especial;

�- a autonomia às escolas do campo, especialmente 
na construção do projeto pedagógico e no uso 
dos recursos financeiros, bem como a efetivação 
de mecanismos de participação colegiada das 
comunidades na organização e gestão escolar;
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�- a autonomia às escolas do campo, especialmente 
na construção do projeto político (RJ) -pedagógico, 
relacionado às necessidades e condições regionais 
(RJ) e no uso dos recursos financeiros, bem como a 
efetivação de mecanismos de participação colegiada 
das comunidades na organização e gestão escolar, 
de valorização, com incentivo profissional para os 
educadores do campo; investimento na gestão 
democrática com ênfase para o fortalecimento dos 
conselhos escolares (GO);

8 - reconhecimento, garantia e construção de 
projetos político-pedagógicos voltados à educação 
das comunidades remanescentes de quilombos;

8 - reconhecimento, garantia, construção e execução 
(SP) de projetos político-pedagógicos voltados 
à educação e à cultura (SP) das comunidades 
remanescentes de quilombos e outras comunidades 
remanescentes tradicionais (GO);

9 - a ampliação da oferta de educação básica nas 
escolas do campo, por meio de políticas, programas 
e ações direcionados à valorização do campo como 
espaço de inclusão social, a partir da articulação 
entre a educação e o desenvolvimento sustentável; 

9 - a ampliação da oferta de educação básica nas 
escolas do campo, por meio de políticas, programas 
e ações direcionados à valorização do campo como 
espaço de inclusão social e política (MG), a partir de 
uma visão que busca articular (TO) a educação e o 
desenvolvimento sustentável, oferecendo condições 
favoráveis para o desenvolvimento das ações (TO), 
tendo clareza sobre a concepção de educação do 
campo contextualizada com as especificidades 
locais (TO);

10 - adoção de medidas político-pedagógicas que 
garantam tratamento ético e espaço propício às 
questões de raça/etnia, gênero, juventude e de 
sexualidade na prática social da educação; e

10 - adoção de medidas político-pedagógicas e 
financeiras (MG) que garantam tratamento ético e 
espaço propício às questões de raça/etnia, gênero, 
geração (MG), de diversidade sexual (RJ), de 
diversidade religiosa na prática social da educação; 
e

11- criação de condições políticas e pedagógicas 
que garantam a implementação da Lei nº 10.��9, 
de �00�(obrigatoriedade do ensino de história 
da África e da cultura afro-brasileira na educação 
básica), das diretrizes curriculares nacionais para a 
educação das relações étnico-raciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana, das 
diretrizes operacionais para a educação básica nas 
escolas do campo e das diretrizes nacionais para a 
educação especial na educação básica.

11- asseguramento das (MG) condições políticas, 
pedagógicas, em especial financeiras (ES, SP), 
efetivas, no âmbito dos diversos sistemas de 
ensino (PB) que garantam, até �010 (SP), a 
implementação e cumprimento da Lei nº 10.��9 de 
�00� (obrigatoriedade do ensino de história da África 
e da cultura afro-brasileira na educação básica), 
que altera os Artigos ��e �9b da LDB (GO); das 
diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana, sendo necessário 
que o sistema de parcerias – município/estado/
federação – inclua bibliografia específica étnico-
racial encaminhado-a às escolas públicas (SE, SP); 
das diretrizes operacionais para a educação básica, 
nas escolas do campo e as diretrizes nacionais 
para a educação especial na educação básica, com 
formação continuada (MG).
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EIXO V - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

�1- No campo das políticas educacionais, as 
questões referentes à formação, desenvolvimento 
profissional e valorização dos trabalhadores em 
educação (professores e funcionários) sempre 
estiveram de alguma forma presentes na agenda de 
discussão. Mas, possivelmente, em nenhum outro 
momento histórico tal questão tenha merecido tanta 
ênfase por parte de diferentes agentes, instituições, 
organismos nacionais, internacionais e multilaterais 
como nas últimas décadas.

�1- No campo das políticas educacionais, as 
questões referentes à formação, desenvolvimento 
profissional e valorização dos trabalhadores em 
educação (professores e funcionários) sempre 
estiveram de alguma forma presentes na agenda de 
discussão. Mas, possivelmente, em nenhum outro 
momento histórico tal questão tenha merecido tanta 
ênfase por parte de diferentes agentes, instituições, 
organismos nacionais, internacionais e multilaterais 
como nas últimas décadas. Apesar disso, pouco se 
avançou na conquista de salários e condições dignas, 
bem como, na melhoria real da qualidade do ensino 
público oferecido à população (PE). É imprescindível 
reconhecer o protagonismo dos profissionais de 
educação no sistema educacional (SP). A criação 
de um plano de carreira que abranja o piso salarial 
nacional para todos os profissionais da educação, 
jornada de trabalho com tempo para formação e 
planejamento de atividades, reconhecimento do 
tempo de serviço e formação e condição sine qua 
non para a melhoria dos sistemas de ensino (SP). A 
garantia de um número máximo de alunos por turma 
e por professor, prevista no estudo do custo-aluno-
qualidade inicial elaborado pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, é imprescindível para o 
desenvolvimento e a valorização do profissional da 
educação (SP, SE). 

��- Nessa perspectiva, a questão da formação e 
profissionalização, por perpassar quase todos os 
demais temas, tem gerado inúmeros debates no 
cenário educacional brasileiro, desencadeando 
políticas e a mobilização dos diversos agentes, na 
tentativa de construção de uma educação pública de 
qualidade para todos. Nesses debates, têm ficado 
claro que as duas facetas – formação e valorização 
profissional – são indissociáveis.

��- Nessa perspectiva, a questão da formação e 
profissionalização, por perpassar quase todos os 
demais temas, tem gerado inúmeros debates no 
cenário educacional brasileiro, desencadeando 
políticas assim como (MT) a mobilização dos 
diversos agentes, na tentativa de construir uma 
educação pública laica e gratuita para todos, 
definindo-se padrões nacionais de qualidade para 

todas as escolas brasileiras (SP). Nesses debates 
têm ficado claro que as duas facetas – formação e 
valorização profissional – são indissociáveis.

Para a valorização dos professores da educação 
é fundamental a garantia de implementação 
de políticas que reconheçam e reafirmem a 
função docente e valorizem a sua contribuição 
na transformação dos sistemas educacionais, 
considerando-os como sujeitos e formuladores de 
propostas educacionais e não meros executores 
dessas propostas. É fundamental, ainda, garantir 
apoio e incentivo aos professores que enfrentam 
situações de insalubridade e vulnerabilidade social 
(PI).

Nesse sentido, faz-se necessário a criação de um 
plano de carreira que abranja piso salarial nacional, 
jornada de trabalho com tempo de formação e 
planejamento, condições de trabalho, formação 
como condição sine qua non para a melhoria dos 
sistemas de ensino (SE).

��- Considerando a legislação vigente e as 
necessidades dos sistemas de ensino e, ainda, a 
garantia de um padrão de qualidade na formação 
dos que atuam na educação básica, é fundamental 
que se crie uma Política Nacional de Formação 
e Valorização dos Trabalhadores em Educação, 
articulando, de forma orgânica, as ações das 
instituições formadoras, dos sistemas de ensino e 
do Ministério da Educação. 

�4- Nesse sentido, uma política nacional de formação 
de professores, pautada pela concepção de 
educação como processo construtivo e permanente, 
implica o(a): 

a) reconhecimento da especificidade do trabalho 
docente, que conduz à articulação entre teoria e 
prática (ação/reflexão/ação) e à exigência de que 
se leve em conta a realidade da escola, da sala de 
aula e da profissão e condição docentes; 

b) integração e interdisciplinaridade curriculares, 
dando significado e relevância aos conteúdos, 
articulados com a realidade social e cultural;

c) favorecimento da construção do conhecimento 
pelo estudante, valorizando sua vivência investigativa 
e o aperfeiçoamento da prática;

d) garantia de implementação de processos de 
formação, valorização e de consolidação da 
identidade dos professores;

e) fortalecimento das licenciaturas nas universidades, 
em especial as públicas, entendendo-as como 
espaço de formação e profissionalização qualificada 
da juventude e de ampliação do universo social, 
cultural e político;
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f) efetivação de processos de formação inicial e 
continuada dos docentes, em consonância com as 
atuais demandas educacionais e sociais e com as 
mudanças no campo do conhecimento; e g) garantia 
de justa jornada de trabalho para os professores. 

�4- Nesse sentido, uma política nacional de formação 
e valorização dos (TO) professores, pautada pela 
concepção de educação como processo construtivo 
e permanente, implica:

a) reconhecimento da especificidade do trabalho 
docente, que conduz à articulação entre teoria e 
prática (ação/reflexão/ação) e à exigência de que se 
leve em conta a realidade da escola, da sala de aula 
e da profissão e condição dos professores (MT);

b) integração e interdisciplinaridade curriculares, 
dando significado e relevância aos conteúdos 
básicos (PE), articulados com a realidade social e 
cultural, voltados tanto às exigências da educação 
básica, quanto à formação do cidadão (MA);

c) favorecimento da construção do conhecimento 
pelos profissionais da educação (TO), valorizando 
sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento 
da prática educativa, mediante a participação em 
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos 
nas IES e em grupos de estudos na escola básica 
(MA);

d) sem proposta de alteração;

e) fortalecimento e ampliação das Licenciaturas e 
implantação de políticas de formação continuadas 
de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) em 
especial nas instituições de ensino superior públicas, 
tornando-as um espaço efetivo de formação e 
profissionalização qualificada da juventude e 
ampliação do universo social, cultural e político (TO, 
MA);

f) sem proposta de alteração;

g) garantia de justa e adequada jornada de trabalho, 
devendo ser assegurado tempo para planejamento, 
ensino, acompanhamento e avaliação do processo 
educativo, formação continuada, bem como piso 
salarial nacional para todos os professores e 
demais trabalhadores da educação (PB) em todas 
as instâncias (federal estadual e municipal) (PI, ES, 
SP);

h) garantir a competência e habilidades para o uso 
das TICs (tecnologias e informação e comunicação) 
na formação inicial e continuada dos profissionais 
de educação na perspectiva de transformação da 
pratica pedagógica e ampliação do capital cultural 
dos professores e seus alunos (RJ);

i) garantir na formação inicial e continuada espaço 
para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens 
midiáticas, objetivando que essa reflexão seja 
incorporada no processo pedagógico com a intenção 
de possibilitar o desenvolvimento da criticidade e 
criatividade (RJ);

j) garantir na formação inicial e continuada a 
apropriação de competências para atuar com alunos 
com necessidades especiais visando a sua inclusão 
na rede regular de ensino (RJ).

�5- Essa perspectiva ampla de formação e 
profissionalização docente, seja inicial ou continuada, 
deve romper com a concepção de formação 
reduzida ao manejo adequado dos recursos e 
técnicas pedagógicas. Para isso, é mister superar 
a dicotomia entre a formação pedagógica stricto 
sensu e a formação no campo de conhecimentos 
específicos. Desse modo, essa concepção pauta-
se pela defesa de bases sólidas para a formação 
contínua e permanente desses profissionais, tendo a 
atividade docente como dinâmica e base formativa.

�5- Essa perspectiva ampla de formação e 
profissionalização docente, seja inicial ou continuada, 
deve romper com a concepção de formação 
reduzida ao manejo adequado dos recursos e 
técnicas pedagógicas. Para isso, é mister superar 
a dicotomia entre a formação pedagógica stricto 
sensu e a formação no campo de conhecimentos 
específicos. Desse modo, essa concepção pauta-
se pela defesa de bases sólidas para a formação 
contínua e permanente desses profissionais, tendo a 
atividade docente como dinâmica e base formativa. 
A concepção de educação inclusiva pressupõe 
uma reestruturação dos aspectos constitutivos da 
formação de professores com vistas à efetivação 
do exercício da docência no respeito às diferenças 
e ao acolhimento à diversidade. Aos professores 
que atuam em classes comuns no ensino regular, 
cabe o compromisso com o desenvolvimento e a 
aprendizagem de todos os alunos, por meio de um 
currículo que favoreça a escolarização e estimule 
transformações pedagógicas das escolas, visando à 
atualização de suas práticas como meio de atender 
às necessidades dos alunos durante o percurso 
educacional (SP, RN, PI).

��- Assim, a concepção de formação deverá se pautar 
pelo desenvolvimento de uma sólida formação 
teórica e interdisciplinar no campo da educação 
e nas áreas específicas de ensino, pela articulação 
entre teoria e prática, pela centralidade do trabalho 
como princípio educativo na formação profissional e 
pelo entendimento de que a pesquisa se constitui 
em princípio cognitivo e formativo e, portanto, em 
eixo nucleador da formação dos profissionais da 
educação. A formação deverá ainda considerar a 
vivência da gestão democrática, o compromisso 
social, político e ético com um projeto emancipador 
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e transformador das relações sociais e a vivência 
do trabalho coletivo e interdisciplinar de forma 
problematizadora.

��- Assim, a concepção de formação do profissional 
da educação (MG) deverá se pautar pelo 
desenvolvimento de uma sólida formação teórica e 
interdisciplinar no campo da educação de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos no campo e na cidade 
(SP) e nas áreas específicas de ensino, pela unidade 
entre teoria e prática, pela centralidade do trabalho 
como princípio educativo na formação profissional e 
pelo entendimento de que a pesquisa se constitui 
em princípio cognitivo e formativo e, portanto, em 
eixo nucleador da formação dos profissionais da 
educação. A formação deverá ainda considerar a 
vivência da gestão democrática, o compromisso 
social, político e ético com um projeto emancipador 
e transformador das relações sociais e a vivência 
do trabalho coletivo e interdisciplinar de forma 
problematizadora.

67 - A fim de contribuir para uma educação básica 
de qualidade, uma Política Nacional de Formação 
e Valorização dos Professores garantirá o 
desenvolvimento da formação profissional baseada 
na dialética entre teoria e prática, valorizando 
também a prática profissional como momento de 
construção e ampliação do conhecimento. Isso se 
dá por meio da reflexão, análise e problematização 
da prática profissional e pela aceitação do 
conhecimento tácito, presente nas soluções criadas 
no ato pedagógico. 

67 - A fim de contribuir para uma educação 
básica de qualidade, uma Política Nacional de 
Formação e Valorização dos Profissionais da 
Educação garantirá o desenvolvimento da formação 
profissional baseada na dialética entre teoria e 
prática, valorizando também a prática profissional 
como momento de construção e ampliação do 
conhecimento. Isso se dá (MT) por meio da reflexão, 
análise e problematização da prática profissional e 
pela aceitação do conhecimento tácito, presente 
nas soluções criadas no ato pedagógico.

�8 - Esse conhecimento na ação é o conhecimento 
implícito, interiorizado, que não a precede. No entanto, 
ele não é suficiente. Assim, por meio de programas, 
ações e cursos, envolvendo as instituições de 
formação, o MEC e os sistemas de ensino, compete 
a essa política propiciar o desenvolvimento da 
capacidade de reflexão, oferecendo perspectivas 
de análise da prática, para que os profissionais da 
educação nela se compreendam, e compreendam 
também os contextos históricos, sociais, culturais e 
organizacionais em que atuam. 

�9 - Uma Política Nacional de Formação e 
Valorização dos Trabalhadores da Educação deverá 
envolver, além dos docentes, todos os demais 

profissionais que atuam no processo educativo. A 
consolidação de políticas e programas de formação 
e profissionalização direcionadas aos trabalhadores 
da educação, com vistas a garantir formação 
pedagógica e formação no campo de conhecimentos 
específicos, deve ter a escola como base dinâmica 
e formativa, garantindo a profissionalização dos 
funcionários. 

�9 - Uma Política Nacional de Formação e 
Valorização dos Trabalhadores da Educação deverá 
envolver, além dos docentes, todos os demais 
profissionais que atuam no processo educativo. A 
consolidação de políticas e programas de formação 
e profissionalização direcionadas aos trabalhadores 
da educação, com vistas a garantir formação 
pedagógica (ES) no campo de conhecimentos 
específicos, deve ter a escola como base dinâmica 
e formativa, garantindo a profissionalização dos 
funcionários.

70 - A profissionalização deve assegurar conteúdos 
que propiciem a compreensão do papel e a inserção 
da escola no sistema educacional, assim como a 
relação entre as diversas instâncias do poder público. 
O processo de construção da gestão democrática na 
escola e no sistema de ensino, o financiamento da 
educação no Brasil, a gestão financeira da escola, 
o processo de construção do projeto político-
pedagógico e a possibilidade de participação dos 
diversos segmentos escolares também igualmente 
se fazer presentes nesses conteúdos.

70 - A profissionalização deve assegurar conteúdos 
que propiciem a compreensão do papel e a inserção 
da escola no sistema educacional, assim como a 
relação entre as diversas instâncias do poder 
público. O processo de construção da gestão 
democrática na escola e no sistema de ensino, o 
financiamento da educação no Brasil, a gestão 
financeira da escola, o processo de construção 
do projeto político-pedagógico e a possibilidade 
de participação dos diversos segmentos escolares 
também igualmente devem se fazer presentes 
nesses conteúdos. A questão da profissionalização 
dos funcionários, também remete à necessidade de 
se garantir o reconhecimento, pelos municípios, dos 
educadores de creche, considerando e valorizando 
suas experiências como práticas da educação 
infantil. Tal reconhecimento deve ser dado pela 
oferta de formação inicial e continuada, inclusão dos 
educadores nas carreiras de magistério nas mesmas 
condições de cargos, carreiras salários e jornadas 
dos demais docentes, com valorização, inclusive  
na carreira do magistério, de suas experiências em 
creche (SP). 

�1- Tal como indicado para os docentes, há que se 
prever tanto a formação inicial como a continuada 
para os funcionários de escola, garantindo a 
atualização e a consolidação de sua identidade, 
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visando à melhoria de sua atuação. Assim, os 
processos formativos, para todos os que atuam na 
educação, devem contribuir para a apropriação de 
meios, mecanismos e instrumentos que permitam 
intervenções mais satisfatórias, do ponto de vista 
pedagógico, no dia-a-dia, a partir da compreensão 
dos condicionantes sociopolíticos e econômicos que 
permeiam a organização escolar.

�1- Tal como indicado para os docentes, há que se 
prever tanto a formação inicial como a continuada 
para os funcionários de escola, garantindo a 
atualização e a consolidação de sua identidade, 
visando à melhoria de sua atuação bem como o 
aproveitamento de todos os cursos aceitos pelo 
MEC realizados por estes profissionais (SP). Assim, 
os processos formativos, para todos os que atuam 
na educação, devem contribuir para a apropriação 
de meios, mecanismos e instrumentos que permitam 
intervenções mais satisfatórias, do ponto de vista 
pedagógico, no dia-a-dia, a partir da compreensão 
dos condicionantes sociopolíticos e econômicos que 
permeiam a organização escolar. 

��- Da mesma forma, a política de formação desses 
profissionais deve estar sintonizada ao plano de 
carreira e à justa jornada de trabalho. Implica, 
portanto, ações para melhorar a qualidade do 
ensino, as condições de trabalho e a qualificação dos 
trabalhadores. Há que se garantir salários dignos e a 
promoção de planos de carreira com critérios justos 
e claros para a ascensão e a dignidade do exercício 
profissional. Uma política nacional desse porte deve, 
assim, se constituir pela maior articulação entre o 
MEC, as instituições formadoras, os movimentos 
sociais e os sistemas de ensino.

��- Da mesma forma, a política de formação 
desses profissionais deve estar sintonizada ao 
plano de carreira, cargos e salários (RJ) e à justa 
jornada de trabalho. Implica, portanto, ações para 
melhorar a qualidade do ensino, as condições 
de trabalho garantindo políticas públicas que 
contemplem as necessidades dos profissionais de 
educação relativas a sua saúde ocupacional (RJ) e 
a qualificação dos trabalhadores. Há que se garantir 
salários dignos e a promoção de planos de carreira, 
cargos e salários (RJ) com diretrizes nacionais 
unificadoras (RS), para a ascensão e a dignidade do 
exercício profissional, evitando a terceirização e os 
contratos temporários (RS). Desenvolver políticas 
que incentivem a dedicação do profissional a apenas 
uma escola da mesma rede de ensino, de forma a 
qualificar mais a sua atuação. Da mesma forma, 
incentivar a dedicação exclusiva do profissional a 
somente uma rede de ensino, oferecendo adicionais 
salariais consideráveis que compensem sua 
dedicação exclusiva (SP). Uma política nacional 
desse porte deve, assim, se constituir pela maior 
articulação entre o MEC, as instituições formadoras, 
os movimentos sociais e os sistemas de ensino. 

��- A Política Nacional de Avaliação da Educação 
Básica como foi visto anteriormente, deve propiciar 
a construção de um processo que ofereça espaço 
para a avaliação descentralizada como base para 
o estabelecimento de políticas nacionais – além da 
avaliação global desenvolvida no nível central do 
Sistema Nacional de Educação, ampliando a visão 
do processo educativo brasileiro. Para tanto, há que 
se oferecer condições técnicas aos municípios e 
às escolas na identificação das fragilidades e das 
potencialidades do sistema. Ou seja, uma avaliação 
processual, somatória e diagnóstica, que contribua 
para a melhoria da educação nacional. Municiados 
dessas informações e indicadores, os sistemas e 
as escolas poderão, também, estabelecer políticas 
próprias e complementares para potencializar as 
possibilidades, bem como garantir intervenção 
propositiva e positiva nas lacunas e fragilidades.

��- A Política Nacional de Avaliação da 
Educação Básica, como foi visto anteriormente, 
deve propiciar a construção de um processo que 
ofereça espaço para a avaliação descentralizada 
como base para o estabelecimento de políticas 
nacionais – além da avaliação global desenvolvida 
em nível nacional (MA), ampliando a visão do 
processo educativo brasileiro. Para tanto, há que 
se oferecer condições técnicas aos municípios e 
às escolas na identificação das fragilidades e das 
potencialidades do sistema. Ou seja, uma avaliação 
processual, cumulativa e diagnóstica, utilizada como 
instrumento para a identificação das necessidades 
da escola para superação das desigualdades 
nas condições de aprendizagem e não como 
identificador do fracasso do aluno (SP). Municiados 
dessas informações e indicadores, os sistemas e 
as escolas poderão, também, estabelecer políticas 
próprias e complementares para potencializar as 
possibilidades, bem como garantir intervenção 
propositiva e positiva nas lacunas e fragilidades. 
Os sistemas municipais poderão criar seu próprio 
sistema de avaliação, estabelecendo assim, uma 
política municipal que contribua significativamente 
para a melhoria da educação municipal. As escolas 
(municipais) que o implantarem que façam por meio 
da participação do Conselho Municipal de Educação 
e que esses resultados possam ser agregados ao 
Ideb (SP).

�4- Tanto a avaliação central quanto as avaliações 
dos sistemas de ensino e das escolas precisam 
compreender que o sucesso ou o fracasso dos 
estudantes é resultado de uma série de fatores  
extra-escolares e intra-escolares, que intervêm no 
processo educativo. Dessa forma, a avaliação deve 
considerar o rendimento escolar, mas deve, também, 
situar as outras variáveis que contribuam para a 
aprendizagem, tais como: os contextos culturais 
nos quais se realizam os processos de ensino 
e aprendizagem; os impactos da desigualdade 
social e regional na efetivação e consolidação das 
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práticas pedagógicas; a qualificação, os salários e a 
carreira dos professores; as condições físicas e de 
equipamentos das escolas; o tempo de permanência 
do estudante na instituição de ensino; a gestão 
democrática; os projetos político-pedagógicos 
construídos coletivamente; o atendimento extra-
turno aos estudantes que necessitam de maior 
apoio e o número de alunos por docente. 

�4- Tanto a avaliação central quanto as avaliações 
dos sistemas de ensino e das escolas públicas e 
privadas (RJ, RS) precisam compreender que o 
sucesso ou o fracasso educacional (PE) é resultado 
de uma série de fatores extra-escolares e intra-
escolares, que intervêm no processo educativo. 
Dessa forma, a avaliação deve considerar o 
rendimento escolar, mas deve, também, situar 
as outras variáveis que contribuam para a 
aprendizagem, tais como: os contextos culturais 
nos quais se realizam os processos de ensino 
e aprendizagem; os impactos da desigualdade 
social e regional na efetivação e consolidação das 
práticas pedagógicas; a qualificação, os salários 
e a carreira dos professores; as condições físicas 
e de equipamentos das escolas; o tempo de 
permanência do estudante na escola; a gestão 
democrática; os projetos político-pedagógicos 
construídos coletivamente; o atendimento extra 
turno aos estudantes que necessitam de maior 
apoio e o número de estudantes por professor 
em sala de aula, dentre outros (MT). O estado e 
os municípios podem criar seus próprios sistemas 
de avaliação, estabelecendo uma política que 
contribua, significativamente, para a melhoria da 
educação (SE). As escolas estaduais e municipais 
devem implementar a avaliação, considerando 
suas especificidades, por meio da participação 
dos seus respectivos conselhos (SE). A avaliação 
deve ser processual e diagnóstica, utilizada como 
instrumento para identificação das necessidades do 
sistema educacional, superando desigualdades nas 
condições de trabalho e aprendizagem escolar (SE). 
Ela deve contribuir com a formação e valorização 
profissional (SE). Deve ter um caráter participativo, 
fundamentado em princípios éticos, democráticos, 
autônomos e coletivos (SE). Após análise e 
publicação dos resultados da avaliação central, em 
larga escala, haverá definição pelo poder público nas 
três esferas de competência, de políticas públicas 
que contemplem diretrizes orientadoras para 
correção e superação dos fracassos evidenciados 
(RJ).

�5- Nesse contexto, avaliar a formação e a ação 
dos professores complementa um amplo processo 
de compromissos com a qualidade social da 
educação. A avaliação diagnóstica, somatória e 
formativa, identificará, por exemplo, lacunas na 
formação inicial, passíveis de serem sanadas pelo 

desenvolvimento de um programa de formação 
continuada, assim como poderá identificar, também, 
potenciais específicos em determinados docentes, 
seja em encontros pedagógicos semanais de 
coordenação pedagógica, seja em âmbito do 
próprio sistema de ensino. Nesse sentido, essa 
concepção de avaliação poderá motivar os docentes 
à atualização pedagógica, contemplando, ainda, 
no plano de carreira, a garantia de momentos de 
formação continuada. 

�5- Nesse contexto, avaliar a formação e a 
ação dos professores complementa um amplo 
processo de compromissos com a qualidade 
social da educação. A partir de uma auto-avaliação 
institucional, pode-se identificar, por exemplo (PB), 
lacunas na formação inicial, passíveis de serem 
sanadas pelo desenvolvimento de um programa 
de formação continuada, assim como poderá 
identificar, também, potenciais específicos em 
professores e demais trabalhadores em educação, 
(PB) seja em encontros pedagógicos semanais de 
coordenação pedagógica, seja em âmbito do próprio 
sistema de ensino. Nesse sentido, essa concepção 
de avaliação poderá incentivar (MA) os docentes 
à atualização pedagógica, contemplando, ainda, 
no plano de carreira, a garantia de momentos de 
formação continuada. Sobre os critérios avaliativos, 
consideramos necessária uma reflexão mais 
criteriosa de sua aplicabilidade, não se restringindo 
ao Ideb, Prova Brasil e Saeb. Para elaborar estes 
critérios de avaliação, seria necessário criar uma 
comissão de avaliação com representantes das 
entidades ligadas à educação. A avaliação deverá ser 
diagnóstica e formativa, agregando outros conceitos 
de avaliação que não fiquem restritos ao rendimento 
dos alunos, fluxo de aprovação e evasão. Políticas 
pedagógicas, infra-estrutura, gestão democrática, 
formação, saúde e carreira são elementos que não 
podem ser excluídos desse processo de avaliação. 
(RJ) Uma avaliação que aponta para a revisão da 
formação inicial, reconhecendo-a como parte de 
uma trajetória de formação continuada centrada 
no lócus da ação pedagógica de cada profissional. 
Assim, vale enfatizar que a avaliação pedagógica 
do docente, na perspectiva de superação de suas 
dificuldades, continuidade de sua formação e da 
conseqüente melhoria do desempenho discente, 
apresenta-se como instrumento de valorização 
profissional e aprimoramento da qualidade social da 
educação (MA).

��- A legislação vigente estabelece que o “poder 
público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, 
em todos os níveis e modalidades de ensino, e 
de educação continuada5”. Além disso, percebe-
se que a LDB referenda a formação continuada, 
articulada com o ensino a distância, sempre que 

5 caput do artigo 80 da LDB
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necessário. Nesse sentido, o Artigo 8�, inciso III, das 
Disposições Transitórias, prevê que os municípios 
e, supletivamente, o estado e a União deverão 
“realizar programas de capacitação para todos os 
professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os recursos da educação a distância”.

��- O atual sistema de educação formal não 
consegue ainda atender às novas demandas sociais 
de formação. A complexificação dos cenários 
e das modalidades de formação, contudo, não 
podem prescindir da garantia do acompanhamento 
e avaliação formativa dos estudantes pelos 
professores, e nem das condições de infra-estrutura 
adequadas a este objetivo.

�8 - Por isso, é fundamental ressaltar a legislação 
específica, no tocante à modalidade de ensino a 
distância, especialmente o Decreto nº 5.���, de 
�005 (regulamenta o Art. 80 da LDB), a Portaria 
Ministerial nº 4.��1, de �004 (credenciamento e 
recredenciamento de instituições de ensino superior 
para a oferta de cursos superiores a distância), a 
Resolução CNE/CES nº 1, de �001 (normas para 
o funcionamento da pós-graduação), e o Plano 
Nacional da Educação (Lei nº 10.1��, de �001). 

�8 - Nesse sentido (PB, MT), é fundamental ressaltar 
a legislação específica, no tocante à modalidade de 
ensino a distância, especialmente o Decreto nº 5.���, 
de �005(regulamenta o Art. 80 da LDB), a Portaria 
Ministerial nº 4.��1, de �004(credenciamento e 
recredenciamento de instituições de ensino superior 
para a oferta de cursos superiores a distância), a 
Resolução CNE/CES nº 1, de �001(normas para 
o funcionamento da pós-graduação), e o Plano 
Nacional da Educação (Lei nº 10.1��, de �001).

�9 - Não é demais lembrar a existência de centenas 
de cursos de educação a distância espalhados 
nos mais diversos pólos pelo interior dos estados, 
criando uma condição de formação sobre a qual não 
há uma política sistemática de acompanhamento 
e avaliação. O que faz com que a relação entre a 
educação a distância e a formação de professores 
venha sendo motivo de inúmeras proposições e 
encaminhamentos, dos mais diferentes matizes.

�9 - Não é demais lembrar a existência de centenas 
de cursos de educação a distância em instituições 
que os oferecem (MT) nos mais diversos pólos (PB) 
pelo interior dos estados, criando uma condição 
de formação sobre a qual não há uma política 
sistemática de acompanhamento e avaliação. Por 
isso, a relação entre a educação a distância e a 
formação de professores vem sendo motivo de 
inúmeras proposições e encaminhamentos, dos 
mais diferentes matizes.

80 - A articulação entre o MEC e os sistemas de 
ensino, envolvendo as universidades no contexto da 

implantação de um sistema nacional de educação, 
deve atender às políticas públicas de ampliação e 
interiorização da oferta do ensino superior gratuito 
e de qualidade no Brasil, inclusive no que se refere 
à normatização da educação a distância com 
qualidade social.

80 - A articulação entre o MEC e os sistemas de 
ensino, envolvendo as universidades no contexto 
da implantação de um sistema nacional de 
educação, deve visar (PB, MT) as políticas públicas 
de ampliação e interiorização da oferta do ensino 
superior gratuito e de qualidade no Brasil, inclusive 
no que se refere à normatização da educação a 
distância com qualidade social. A democratização da 
oferta do ensino superior pressupõe formação inicial 
presencial, sendo a EAD utilizada para as políticas de 
educação continuada e, apenas excepcionalmente, 
para formação inicial, em situações emergenciais 
de efetiva constatação de inviabilidade de oferta de 
formação regular (SP).

81- Bem estruturada como política e integrada a um 
conjunto de ações formativas presenciais, a formação 
de professores por meio da modalidade educação 
a distância pode contribuir para democratizar o 
acesso a novos espaços e ações de formação, na 
medida em que a adoção desse processo formativo 
pode contribuir para uma maior flexibilidade na 
organização e desenvolvimento dos estudos, 
para o fortalecimento da autonomia intelectual no 
processo formativo, o acesso a novas tecnologias 
da informação e comunicação e a interiorização dos 
processos formativos, garantindo acesso aos que 
atuam em escolas distantes dos grandes centros 
urbanos. A interatividade entre os estudantes, 
facilitando o trabalho coletivo, a adequação de infra-
estrutura nas instituições públicas, estimulando a 
formação de quadros para atuarem com o ensino 
a distância e sua institucionalização no tocante à 
formação continuada são outras metas a serem 
alcançadas. 

8�- A adoção das modalidades de formação, 
presencial ou por meio da educação a distância, 
deve ter por norte pedagógico a busca de uma 
formação de qualidade socialmente referenciada. 
Nessa direção, entende-se que o papel do professor 
é crucial para o bom andamento dos cursos, razão 
pela qual a dinâmica pedagógica deve enfatizar a 
ação docente em todos os momentos do processo 
formativo, optando pela manutenção do docente 
na implantação, acompanhamento, monitoramento 
e avaliação das ações de formação. Entende-se, 
desse modo, que não se trata tão-somente de 
adoção da nomenclatura, mas fundamentalmente 
da defesa da centralidade do papel do professor 
nos processos formativos presenciais e a distância. 
Tal compreensão retrata o papel da educação a 
distância sob a ótica da formação de qualidade 
social, que não prescinde do acompanhamento 
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docente efetivo e de momentos presenciais de 
aprendizagem coletiva. 

8�- No sentido já anteriormente mencionado, a 
Política Nacional de Formação e Valorização de 
Trabalhadores em Educação deverá traçar, além 
de diretrizes para a formação inicial e continuada 
de professores e funcionários da educação, as 
condições (se presencial ou a distância) em que 
cada modalidade deve ser desenvolvida. Sendo 
assim, parece adequado pensar que a formação 
inicial destinada tanto aos professores leigos que 
atuam nas séries finais do ensino fundamental e no 
ensino médio quanto aos professores de educação 
infantil e séries iniciais do fundamental possuidores 
de formação em nível médio deverá, em tese, se dar 
de forma presencial.

8�- No sentido já anteriormente mencionado, a 
Política Nacional de Formação e Valorização de 
Trabalhadores em Educação deverá traçar, além 
de diretrizes para a formação inicial e continuada 
de professores e funcionários da educação, as 
condições (se presencial ou a distância) em que 
cada modalidade deve ser desenvolvida. Sendo 
assim, parece adequado pensar que a formação 
inicial destinada tanto aos professores leigos que 
atuam nas séries finais do ensino fundamental e no 
ensino médio quanto aos professores de educação 
infantil e séries iniciais do fundamental em exercício 
(MT), possuidores de formação em nível médio 
deverá preferencialmente se (MG, RJ, SP) dar de 
forma presencial. 

84- Pode-se, no entanto, prever a possibilidade de 
formação inicial a distância, com o envolvimento de 
faculdades ou centros de educação responsáveis 
pela formação e preparação dos profissionais e 
dos materiais didáticos, com um alto percentual de 
momentos presenciais e o oferecimento de recursos 
materiais e humanos necessários à sua realização 
com qualidade, como bibliotecas, laboratórios de 
informática e salas de vídeo. 

84- Pode-se, no entanto, prever a possibilidade de 
formação inicial a distância, com o envolvimento de 
faculdades ou centros de educação responsáveis 
pela formação e preparação dos profissionais e 
dos materiais didáticos, com um alto percentual de 
momentos presenciais e o oferecimento de recursos 
materiais e humanos necessários, como bibliotecas, 
vídeos, outros recursos, para sua realização com 
qualidade social (MT). 

85- As políticas e programas nacionais destinados 
a organizar e desenvolver programas de formação 
continuada, em regime de colaboração entre os 
entes federados, deverão propiciar a criação de 
pólos de formação de professores, geridos de forma 
tripartite pela universidade (com a participação 
ativa das faculdades/centros de educação), pelos 

sistemas de ensino e pelos professores da educação 
básica. Nesses locais, os espaços de formação 
dos profissionais da educação devem ser dotados 
de bibliotecas e equipamentos de informática, 
permitindo a socialização das experiências docentes 
e sua auto-organização em grupos de estudos, como 
um caminho promissor para a profissionalização dos 
professores. 

85- As políticas e programas nacionais destinados 
a organizar e desenvolver programas de formação 
continuada, em regime de colaboração entre os 
entes federados, deverão propiciar a criação de pólos 
como centros (MT) de formação de professores nas 
cidades-pólo do estado, com a mesma qualidade da 
formação presencial (PB), geridos de forma tripartite 
pela universidade (com a participação ativa das 
faculdades/centros de educação prioritariamente 
públicas (RJ), pelos sistemas de ensino e pelos 
professores da educação básica. Esses locais, 
espaços de formação dos profissionais da educação, 
devem ser dotados de bibliotecas e equipamentos 
de informática, permitindo a socialização das 
experiências docentes e sua auto-organização em 
grupos de estudos, como um caminho promissor 
para a sua profissionalização. 

8�- Com isso, o trabalho a ser ali desenvolvido 
poderá gerar condições especiais para superar o 
individualismo e produzir novas relações sociais 
e culturais na atividade docente, privilegiando 
o trabalho coletivo e solidário, em sintonia com 
a realidade social onde está inserido, de modo 
a transformar as condições da escola pública e 
da educação na perspectiva das transformações 
sociais almejadas.

8�- Com isso, o trabalho a ser ali desenvolvido 
poderá gerar condições especiais para superar o 
individualismo e produzir novas relações sociais 
e culturais na atividade docente, privilegiando o 
trabalho coletivo e solidário, em sintonia com a 
realidade social onde está inserido, de modo a 
transformar as condições atuais (PB) da escola 
pública e da educação na perspectiva das 
transformações sociais almejadas. 

8�- Vale destacar que, qualquer que seja o tipo de 
formação, ela deve estar alicerçada nos princípios 
da base comum nacional como parâmetro para a 
definição da qualidade, bem como ser reflexo da 
articulação necessária entre o MEC, as instituições 
formadoras e os sistemas de ensino.

8�- Vale destacar que a formação deve estar 
alicerçada nos princípios (SP) da base comum  
nacional como parâmetro para a definição da 
qualidade, bem como ser reflexo da articulação 
necessária entre o MEC, as instituições formadoras 
e os sistemas de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mobilização Nacional pela Qualidade e Valorização 
da Educação Básica poderá se dar a partir de 
acordos e consensos estabelecidos no processo de 
construção da Conferência Nacional da Educação 
Básica. Esses acordos e consensos constituem a 
base de um movimento político a ser desencadeado 
junto à sociedade brasileira, estimulando o seu 
envolvimento com a democratização e a qualidade 
da educação básica nacional. 

Para garantir a qualidade do debate num 
processo democrático e participativo, faz-se 
necessário contemplar os diferentes segmentos 
sociais. Portanto, é necessário que etapas sejam 
vivenciadas, por meio da realização de conferências 
estaduais, culminando com a conferência nacional a 
ser realizada em Brasília, no Distrito Federal.

Todo esse processo deverá ser acompanhado e 
coordenado por comissões que envolvam órgãos 
do governo federal, representação parlamentar, 
dirigentes e gestores educacionais (estaduais e 
municipais), representação sindical, representação 
acadêmica, da área empresarial e dos movimentos 
sociais.

Considera-se que, com o tema, eixos e metodologias 
indicados, as conferências estaduais e a Conferência 
Nacional da Educação Básica poderão sinalizar 
para a construção de políticas públicas que venham 
a concretizar a educação básica universal e de 
qualidade social demandada por todos os cidadãos 
brasileiros.





PROPOSTAS VINCULADAS 
AOS EIXOS
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1 - APRESENTAÇÃO

1- (SP) Substituir, em todo o Documento Referência, 
os termos sociedade civil e política por sociedade 
civil e político institucional 

�- (SP) Após o parágrafo � do Documento Referência, 
acrescentar

A atual Conferência representa um primeiro passo 
no sentido de consolidar e institucionalizar um ciclo 
permanente de conferências, a ser realizado a cada 
anos, com etapas municipais, estaduais e federal, 
envolvendo ainda prévia consulta e mobilização 
da comunidade escolar. Deve-se ainda avançar 
na construção de uma Conferência Nacional de 
Educação que abranja todos os níveis de ensino, 
bem como os processos educativos não-formais.

�- (SP) Após o parágrafo � do Documento Referência, 
acrescentar

Esta Conferência Nacional de Educação Básica 
deve ser constituída como obrigação legal, 
sendo implementada de dois em dois anos com 
amplo envolvimento das escolas e comunidades, 
contendo etapas municipal, estadual e federal. Esta 
conferência deve abranger toda a área educacional 
e não apenas as ONGs devem, necessariamente, 
ser reconhecidas como segmento oficial.

4- (SP) Substituir o parágrafo � do Documento 
Referência por: 

Em que pese a importância política desses 
movimentos, quase sempre os governos se 
mostraram pouco permeáveis às propostas, críticas 
e contribuições deles emanadas, resultando, muitas 
vezes, num progressivo afastamento entre as 
políticas educacionais oficiais e os interesses reais 
da sociedade, com graves conseqüências para a 
qualidade do ensino e para o desenvolvimento do 
país. De outro lado, o Estado Nacional ainda carece 
da firme adesão da sociedade civil e política na 
concepção, organização e implementação de uma 
Conferência Nacional de Educação.

5- (SP) Substituir o parágrafo � do Documento 
Referência por: 

Em que pese a importância política desses 
movimentos e das mais recentes mobilizações 
da sociedade civil, o Estado Brasileiro se omitiu 
ao não implementar, de modo democrático, uma 
Conferência Nacional de Educação.

�- (SP) No parágrafo 4 do Documento Referência, 
substituir Por isso, se precedida de conferências 
estaduais com ampla participação, essa dinâmica 
político-pedagógica poderá efetivamente contribuir 
para a rediscussão das políticas educacionais, por 
Embora a primeira CONEB seja restrita à Educação 
Básica, não possua organicamente etapas 
municipais e não reconheça os movimentos sociais 
e as ONGs do campo educacional e educativo como 
segmento, ela é um primeiro passo para a ampla 
rediscussão dos programas e ações.

�- (SP) No parágrafo 4.� do Documento 
Referência, após condições, acrescentar salariais e 
profissionais

8 - (AC) Incluir, no parágrafo �:

A função social da escola deve incorporar o atributo 
da qualidade, o que requer uma política nacional 
de avaliação que contribua para o desenvolvimento 
dos sistemas de ensino, da escola e do processo 
ensino-aprendizagem, resultando em uma escola 
de qualidade, socialmente referenciada, numa 
concepção mais ampla de avaliação que agregue 
indicadores institucionais tais como: Projeto Político 
Pedagógico; infra-estrutura; tempo de permanência 
do aluno na escola; gestão democrática escolar; 
participação do corpo discente na vida escolar; 
sistema de avaliação local; carreira, salário e 
qualificação dos trabalhadores de educação; 
formação e escolha do dirigente escolar; número de 
alunos por série e material pedagógico disponível; 
dentre outros.

As instituições privadas, por serem agregadas ao 
sistema público subordinam-se ao conjunto de 
normas gerais de educação e devem se harmonizar 
com as políticas públicas que têm como eixo à 
educação e acatar a autorização e avaliação pelo 
poder público.

9 - (RJ) No parágrafo � do Documento Referência, 
substituir especialmente das por propomos que 
Conferências Nacionais de Educação sejam 
realizadas a cada (dois) anos, com todas as

10 - (SP) No parágrafo � do Documento Referência, 
suprimir do parágrafo especialmente das entidades 
representativas do setor educacional 

PROPOSTAS vinculadas AOS EIXOS 
 

 APRESENTAÇÃO/ INTRODUÇÃO
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EIXO I - DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DE 
UM SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE 
EDUCAÇÃO

1 - SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

1- (PR) Consolidar um Sistema Nacional de 
Educação e assegurar os recursos públicos 
necessários à superação do atraso educacional e 
ao pagamento da dívida social exclusivamente para 
instituições públicas, bem como à manutenção e 
desenvolvimento da educação escolar em todos 
os níveis e modalidades, em todos os sistemas de 
educação; Universalizar a educação básica (nos 
seus vários níveis e modalidades) e democratizar o 
ensino superior, ampliando as redes de instituições 
educacionais, os recursos humanos devidamente 
qualificados e o número de vagas e fortalecendo o 
caráter público, gratuito e de qualidade da educação 
brasileira, em todos os sistemas de educação; 
Garantir a gestão democrática nos sistemas de 
educação e nas instituições de ensino; Garantir 
a valorização dos profissionais da educação 
(professores, técnicos e funcionários administrativos 
e agentes de apoio) em sua formação básica e 
continuada, carreira e salário.

�- (PR) As ações do Sistema Nacional de Educação, 
eixo central da organização da educação nacional, 
devem simplificar as estruturas burocráticas, 
descentralizar os processos de decisão e 
execução, fortalecer as escolas e as unidades 
prestadoras de serviços, articular os diferentes 
níveis e sistemas de ensino, integrar a educação 
formal e a informal, articular a educação escolar 
com as ações educativas produzidas no interior 
dos movimentos populares, valorizar os processos 
de avaliação institucional. O Sistema Federal 
de Educação abrangerá as instituições públicas 
federais de educação básica e superior, mantidas 
e administradas pela União, bem como os órgãos e 
serviços federais de caráter normativo, administrativo 
e de apoio técnico-científico. Cabe à União, além 
de organizar, financiar e administrar a sua rede de 
ensino, prestar assistência técnica e financeira aos 
Estados e Municípios, visando o desenvolvimento 
dos respectivos sistemas, a compensação e a 
superação das desigualdades sociais e regionais, 
tanto em termos quantitativos como qualitativos.

�- (PR) O Sistema Nacional de Educação, assim 
configurado, tem como instância máxima de 
deliberação o Fórum Nacional de Educação, com 
ampla e majoritária representação dos setores 
sociais envolvidos com a educação, responsável 
pela política nacional de educação e, principalmente, 
pela definição de diretrizes e prioridades dos 
planos nacionais de educação e sobre a execução 

orçamentária para a área. Órgão deliberativo, 
normativo e de coordenação superior do Sistema, 
o Conselho Nacional de Educação (CNE), também 
composto com ampla representação social, dispõe 
de autonomia administrativa e financeira e se 
articula com o poder legislativo e o executivo, com 
a comunidade educacional e a sociedade civil 
organizada. O CNE coordena a política nacional de 
educação, articulando-a com as políticas públicas 
de outras áreas. Cabe ao Conselho garantir a 
execução das diretrizes, prioridades e metas do 
Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Fórum 
Nacional de Educação, e sua expressão anual na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO, acompanhando 
e avaliando a sua implementação. As prioridades 
e metas do Plano Nacional de Educação deverão 
ter desdobramentos na elaboração e execução dos 
Planos Estaduais e Municipais de Educação.

4- (GO) Na perspectiva da construção de um Sistema 
Nacional Articulado de Educação algumas questões 
mais abrangentes, como o modelo econômico 
e o projeto de sociedade são indispensáveis na 
discussão de uma Conferência de Educação. As 
Conferências de Educação, Estadual e Nacional 
devem exigir a derrubada dos vetos do Plano 
Nacional de Educação.

De dois em dois anos deveriam ser realizadas 
conferências estaduais precedidas de conferências 
municipais, buscando a articulação de todos os 
segmentos vinculados à educação, incentivando a 
participação de representantes de pais e estudantes, 
buscando o compromisso de participação dos 
secretários de educação, presidentes de conselhos 
municipais e estaduais, presidentes de comissões de 
educação do poder legislativo e comunidade escolar. 
Assim como serem realizados seminários estaduais 
para discutir o processo de revisão da LDB.

No processo de construção de um Sistema Articulado 
de Educação devem existir ações coletivas entre a 
UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais 
de Educação) e a UNDIME (União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação e a esfera 
estadual (Fórum Estadual de Educação e Secretaria 
Estadual de Educação) na elaboração dos planos 
municipais de educação. Do mesmo modo, 
deve haver mais articulação entre os Conselhos 
Municipais e Estaduais de Educação, Secretarias 
Municipais com as unidades educacionais de forma 
periódica, por meio de audiências, seminários e 
outros. Além disso, os Conselhos Municipais de 
Educação necessitam de autonomia nos aspectos 
políticos, financeiros e administrativos.

Além disso, as lutas em prol da valorização dos 
profissionais da educação devem ser reforçadas, 
sobretudo no que diz respeito à definição de piso 
salarial e na elaboração de planos de carreira, assim 
com na luta pela garantia de recursos financeiros 
apropriados para o avanço.
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O Conselho Nacional de Educação tem procurado 
fortalecer a autonomia dos Conselhos Estaduais 
e Municipais de Educação, no entanto, muitos 
municípios ainda não possuem seus Conselhos 
Municipais de Educação, nem sistemas de ensino. 
Na construção de um sistema nacional articulado de 
educação faz-se necessário um sistema eficiente 
de informação, para sistematização e divulgação de 
dados. 

A construção de um sistema articulado de educação 
implica em considerar os aspectos sociais 
econômicos dos alunos e uma avaliação mais 
ampla e contínua. Assim como algumas questões 
pontuais precisam ser consideradas no PDE e/ou 
ações articuladas:

- Programas de prevenção voltados para a promoção 
da saúde e prevenção de doença do professor;

- Reformular currículo do Ensino Médio;

- Melhorar o processo de transferência dos alunos 
entre os sistemas de ensino;

- Melhorar o processo de informação/formação de 
professores e gestores sobre a aplicação da Prova 
Brasil; 

- Permanente qualificação do corpo docente tendo 
em vista a melhoria da qualidade do ensino;

- Garantir os recursos das ações previstas no PDE 
e no PAR;

- Otimizar a articulação da sistematização, tempo e 
informação das ações do PDE;

- Ações educativas voltadas para o primeiro ano do 
Ensino Fundamental;

- Aumentar os investimentos nos instrumentos 
pedagógicos como: informatização, bibliotecas, 
laboratórios;

- Garantir a participação dos alunos na elaboração 
do currículo;

- Adaptar as formas de ensinar às novas formas de 
aprender.

Na construção de um Sistema Nacional Articulado 
de Educação, as políticas de educação a distância 
(EAD) podem desempenhar um papel importante. 
A EAD poderia contribuir efetivamente nos casos 
em que não existem professores na educação no 
campo, como exemplo, através do uso do rádio. 
Pólos de EAD nos povoados também atenuariam 
a problemática do deslocamento dos alunos para a 
cidade, para isso, as tecnologias utilizadas devem 
estar de acordo com a realidade local. O ensino 
semipresencial pode contribuir na educação de 
jovens e adultos, na motivação dos alunos para a 
exposição de idéias.

Para que a contribuição da EAD seja de fato 
significativa faz-se necessário um acompanhamento 
e uma avaliação sistematizados desse processo, 
de modo que programas e materiais não sejam 
considerados apenas durante a vigência de um 
programa. Do mesmo modo, a mediação do 
professor na EAD é primordial, sobretudo quanto às 
informações veiculadas pelas tecnologias. 

Dentre os aspectos que a EAD possibilita no ensino 
está a adequação ao ritmo de aprendizagem dos 
alunos. O atendimento à diversidade não é diferente 
na EAD: é necessário o atendimento aos alunos 
com dificuldades de aprendizagem. 

Para a democratização do ensino é necessária a 
garantia de acesso aos meios de comunicação às 
comunidades mais carentes, ampliando o processo 
de inclusão digital (aspectos técnicos e cognitivos). 

A internet é um meio de comunicação ecológico 
na medida em que reduz o gasto com papel e 
economia de transporte reduzindo a poluição. Por 
meio dela e de outras tecnologias de informação 
e comunicação é possível o intercâmbio entre 
as escolas, secretarias e demais instituições de 
ensino, facilitando a divulgação das informações. 
Além disso, ajuda na gestão participativa (reuniões 
on-line, discussão de idéias e outros).

2 - SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO

5- (ES) Construir um sistema nacional de avaliação 
amplo que não considere apenas o desempenho, o 
fluxo e a evasão escolar, mas também as variáveis 
como infra-estruturas das redes de ensino. Deverá 
estar estruturada numa perspectiva de aprendizagem 
e não de punição das redes e sistema de ensino.

�- (MT) Um equívoco comum quando se trata de 
avaliação é a defesa de um sistema de incentivos 
compostos por prêmios e punições, em geral, 
de caráter pecuniário, às escolas ou às redes 
educacionais que cumprirem ou não metas de 
qualidades, em geral preestabelecidas. Esta  

perspectiva desconsidera o fato de que restringir o 
financiamento de escolas ou sistemas educacionais 
por queda de desempenho pode significar punir 
uma segunda vez aquele que já não viu respeitado 
seu direito de aprender – o educando. 

O regime de colaboração deve prever o aumento das 
transferências automáticas de recursos às escolas e 
às redes educacionais que demonstrem capacidade 
de avançar com suas próprias forças e o aumento 
das transferências de recursos condicionado à 
elaboração de um plano de trabalho para as escolas 
e as redes educacionais que necessitem de apoio 
técnico e financeiro. Em outras palavras, deve-
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se equalizar as oportunidades educacionais pelo 
aumento do financiamento, diferenciando-se apenas 
o caráter do apoio, de modo a garantir a ampliação 
da esfera de autonomia das escolas e das redes 
educacionais. A autonomia das escolas e das redes, 
não obstante, não é originária, mas derivada da 
autonomia do educando conseqüente ao processo 
de socialização e individuação. Quando esta última 
é ameaçada pela primeira, entram em conflito o 
direito da escola e o direito do educando. H, uma 
antinomia, direito contra direito. Em educação, tem 
precedência o direito do educando, caso em que 
uma ação reparadora se justifica.

�- (DF) Utilizar os indicadores de avaliação 
existentes para garantir a melhoria do trabalho 
escolar, bem como do aperfeiçoamento do senso 
crítico do aluno;

8 - (SP) O IDEB precisa ser complementado por 
um sistema de avaliação capaz de dar respostas 
aos desafios de infra-estrutura dos sistemas de 
educação (tais como situação do prédio, existência 
de biblioteca e equipamentos, condições de trabalho 
dos profissionais de educação) e aferir o processo 
de democratização nas escolas.

3 - SETOR PRIVADO

9 - (PR) Criar uma proposta de avaliação que 
abranja e avalie todos os segmentos ligados à 
educação (alunos, pais, professores, funcionários 
da educação, NRE, SEED, prefeituras, governo), 
para que se verifique uma situação mais real e que 
cada órgão tenha suas competências inerentes, 
fazendo-se cumprir. Deixar claro o que é garantia 
de padrão de qualidade.

4 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 - (PR) O Sistema Municipal de Educação 
compreende as instituições criadas, mantidas e 
administradas pelos Municípios que integram a 
rede pública municipal; as instituições de educação 
infantil que integram a rede privada, bem como 
órgãos e serviços municipais de caráter normativo, 
administrativo e de apoio técnico-científico. Os 
Conselhos Municipais de Educação assumem, no 
nível municipal, as mesmas finalidades, padrão 
de composição, orientações e dinâmica do CNE, 
cabendo-lhes essencialmente supervisionar 
o funcionamento dos Sistemas Municipais de 
Educação. Assim constituído, o Sistema Nacional 
de Educação tem suas ações voltadas para o 
efetivo cumprimento dos deveres do Estado, que se 
materializam no atendimento escolar de qualidade 
e para todos, em dois níveis principais - a educação 
básica e a educação superior.

5 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

11- (AC) A função social da escola deve incorporar 
o atributo da qualidade, o que requer uma política 
nacional de avaliação que contribua para o 
desenvolvimento dos sistemas de ensino, da escola 
e do processo ensino-aprendizagem, resultando em 
uma escola de qualidade, socialmente referenciada, 
numa concepção mais ampla de avaliação que 
agregue indicadores institucionais tais como: 
Projeto Político Pedagógico; infra-estrutura; tempo 
de permanência do aluno na escola; gestão 
democrática escolar; participação do corpo discente 
na vida escolar; sistema de avaliação local; 
carreira, salário e qualificação dos trabalhadores de 
educação; formação e escolha do dirigente escolar; 
número de alunos por série e material pedagógico 
disponível; dentre outros.

As instituições privadas, por serem agregadas ao 
sistema público subordinam-se ao conjunto de 
normas gerais de educação e devem se harmonizar 
com as políticas públicas que têm como eixo à 
educação e acatar a autorização e avaliação pelo 
poder público.

1�- (SP) No parágrafo 18 do Documento Referência, 
após socialmente referenciada, incluir :

Nesse sentido, é necessário que a construção de 
um sistema nacional de avaliação amplo considere 
não apenas o desempenho, o fluxo e a evasão 
escolar do estudante, mas também as variáveis 
infra-estruturas das redes de ensino, tais como 
condições das escolas, formação e remuneração 
dos profissionais da educação. 

1�- (RS) No parágrafo �0 do Documento Referência, 
suprimir Nesse sentido, a contribuição da educação 
a distância é singular, num país com a dimensão 
continental como o Brasil

14- (RS) No parágrafo �0 do Documento Referência, 
(caso aprovada a proposta supressiva anterior 
do RS), após gestão das unidades escolares, 
acrescentar:

Para que a educação a distância seja uma 
metodologia que realmente ajude na inclusão dos 
jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não 
cursaram o ensino fundamental e médio em idade 
própria são necessárias as condições objetivas 
para a qualidade das ofertas e o fortalecimento dos 
sistemas de ensino. Primeiramente a escola deverá 
dispor de recursos humanos necessários, entre 
eles, o professor ou tutor, ambos com formação 
pedagógica específica na área de atuação. Cabe 
ressaltar o papel do tutor nos cursos à distância. 
Esse profissional que atende aos alunos nos 
momentos presenciais deve ser professor.
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Outra condição indispensável é a garantia do 
acompanhamento do aluno no desenvolvimento da 
aprendizagem. A escola deverá planejar as formas 
de interação com o aluno, disponibilizar os locais 
de acesso, o acervo, materiais pedagógicos e os 
recursos tecnológicos, providenciando, também, o 
material impresso.

Por fim, é preciso ressaltar que a educação a 
distância não é e nem poderá ser entendida como 
uma metodologia de aligeiramento de estudos, 
devendo ser fiscalizada pelos órgãos estaduais 
competentes.

15- (PE) Após o parágrafo ��do Documento 
Referência, acrescentar :

A regulamentação do regime de colaboração 
deve explicitar a efetiva participação da União, 
tanto em termos de cooperação técnica quanto, e 
especialmente, na determinação de transferências 
regulares e contínuas de recursos financeiros 
a Estados e Municípios, priorizando os entes 
federados com baixos índices de desenvolvimento 
socioeconômico e educacional, tendo como critérios 
indicadores como o IDH, altas taxas de pobreza, 
índice de fragilidade educacional na oferta de EJA, 
dentre outros que permitam indicar aqueles Estados, 
Municípios e regiões que mais demandam apoio 
para o alcance do custo-aluno qualidade (CAQ).

OUTRAS EMENDAS AO DOCUMENTO REFERÊNCIA 

Parágrafo 10
1�- Emenda aditiva (SP)

Adicionar ao final do parágrafo:

Os esforços prioritários do sistema nacional 
articulado de educação devem ser a partir das 
regiões com baixo IDH, no sentido de serem 
cumpridas ou superadas as metas do plano nacional 
de educação. 

Parágrafo 11
1�- Emenda aditiva (SP, RN, ES)

A ausência de um efetivo Sistema Nacional 
de Educação configura a forma fragmentada e 
desarticulada do Projeto Educacional hoje vigente 
no nosso País. A criação de um sistema nacional 
articulado de educação passa obrigatoriamente pela 
regulamentação do regime de colaboração, que 
envolva as três esferas de governo no atendimento 
à população em todas as etapas e modalidades 
de ensino, em regime de co-responsabilidade, 
utilizando mecanismos democráticos, como nas 
deliberações da comunidade escolar e local, bem 
como a participação dos educadores no PPP.

Esta regulamentação deve, ainda, prever meios 
de superação das desigualdades regionais, 
especialmente por meio da construção de uma 
política de financiamento ancorada na perspectiva do 
custo aluno qualidade (CAQ). O CAQ está prescrito 
na LDB, no PNE, na EC5�e na LEI 11.494.

O Sistema Nacional de Educação deve ser 
coordenado e fiscalizado pelo Conselho Nacional de 
Educação, com autonomia administrativa financeira, 
para articular-se com os setores organizados da 
Sociedade Civil, da cidade e do campo, com o 
objetivo de garantir a execução das diretrizes e 
metas do PNE que deverá ter desdobramentos na 
elaboração e execução dos planos Estaduais e 
Municipais.

18 - Emendas aditivas (SP)

Acrescentar após o Parágrafo:

a) Conferência Nacional realizada a cada �anos, 
precedida de conferências estaduais e municipais 
coordenados pelos respectivos conselhos; 

b) Conselhos de educação em todos os níveis, 
paritários entre usuários e prestadores de serviço; 

c) Eleição dos membros dos conselhos de educação 
em todos os níveis, da sociedade civil, nas suas 
respectivas conferências de educação;

d) O SNE deve estabelecer e/ou criar instâncias 
para a consecução do regime de colaboração, 
propiciando ações e projetos que superem a 
ruptura entre as séries iniciais e as finais do ensino 
fundamental principalmente. 

Parágrafo 13
19-Emenda aditiva (SP) 

Vinculação das áreas de esporte e saúde (nas três 
esferas de poder: federal, estadual e municipal) em 
integração com o desenvolvimento de uma escola 
pública gratuita e de qualidade. É essencial que a 
qualidade desejada se faça na medida em que haja 
suporte da educação com uma infra-estrutura que 
contemple um coletivo de médicos, psicólogos e 
práticas esportivas para o desenvolvimento integral 
do aluno-cidadão. 

�0 - Emenda aditiva (GO)

Acrescentar entre os Parágrafos 15 e 1�

A educação para todos ao longo da vida pressupõe 
que deve haver igualdade de oportunidades para 
todos. As matrículas devem levar em conta as 
especificidades da realidade dos alunos, como por 
exemplo, as mães que têm muitos filhos. A escola 
deve se enquadrar segundo as necessidades dos 
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alunos e não o contrário. Ao longo de toda a vida 
o professor deve estudar ininterruptamente, não 
fazer cursos apenas na expectativa de incentivos 
financeiros, mas buscar uma formação humana e 
ética, para além dos conhecimentos específicos e 
que também considere as mudanças em curso na 
sociedade, como a capacitação em informática e 
como trabalhar o senso crítico nos alunos.

As instituições de educação básica devem ser 
reconhecidas na sua função eminentemente social, 
assim como ser reafirmado o sentido de humanização 
das instituições de educação básica, em seus 
aspectos culturais, intelectuais e de socialização. É 
preciso que as políticas sejam planejadas, levando 
em consideração a concepção de educação de 
qualidade socialmente referenciada; o que significa 
partir das necessidades dos sujeitos concretos.

Como princípio democrático é preciso garantir 
a participação efetiva dos educandos, pais e 
professores na definição das políticas que serão 
destinadas às instituições de educação básica. 
A realização das finalidades das instituições 
de educação básica perpassa pela avaliação e 
redimensionamento dos mecanismos burocráticos 
que dão sustentação ao sistema.

Os órgãos que compõem o sistema precisam 
melhorar a relação estabelecida com as famílias, 
bem como a representação que têm dos educandos. 
A valorização dos profissionais da educação 
básica é um dos itens, entre os emergentes 
encaminhamentos para a definição de políticas que 
considerem a função social da escola e primam pelo 
êxito das instituições de educação básica.

O fortalecimento do Sistema Nacional de Educação 
está relacionado ao fortalecimento das instituições 
de educação básica e destas para com os sistemas. 
Uma possível intervenção nos canais abertos de 
TV e rádio, por meio de políticas públicas, seria 
importante para garantir a qualidade de informação, 
além disso, seria válido apoiar o fortalecimento da 
TV pública de caráter educativo e cultural.

Parágrafo 16
�1- Emenda substitutiva (AP)

Substituir espaço de garantia de direitos, por 
espaço propício para o diálogo na construção e 
fortalecimento de relações amorosas

Parágrafo 18
��- Emenda aditiva (ES, SP)

Acrescentar ao final do parágrafo:

Restringindo seu caráter a diagnóstico, visando 
à superação de dificuldade da formação dos 
profissionais da educação. 

Parágrafo 19
��- Emenda aditiva (GO, PI, RJ, RN, SP)

As escolas devem promover uma reflexão sobre 
os resultados obtidos através do sistema avaliativo 
(nos diversos instrumentos). Essa reflexão deve ser 
viabilizada por comissões avaliativas constituídas 
nas escolas (pais, alunos, professores) e envolver 
representações das secretarias municipais e 
estaduais e do Ministério da Educação, tendo em 
vista uma discussão qualitativa sobre os resultados 
das avaliações, do contexto de cada resultado (por 
região, por escola e até por aluno) bem como sobre 
as ações necessárias para vencer os desafios. 
Assim, conseqüentemente, as políticas públicas 
poderão contemplar os anseios das escolas. 

Um processo avaliativo, numa Política Nacional 
de Avaliação, que seja norteador do processo 
educacional, deve estar próximo da realidade de 
cada estado e município, de modo que as avaliações 
nacionais devem considerar a diversidade, valorizar 
o currículo diversificado e ao mesmo tempo se 
aproximar do conteúdo trabalhado em sala de aula.

Um equívoco comum quando se trata de avaliação é 
a defesa de um sistema de incentivos composto por 
prêmios e punições, em geral, de caráter pecuniário. 
Esta perspectiva desconsidera o fato de que 
restringir o financiamento de escolas ou sistemas 
educacionais que por queda de desempenho 
pode significar punir uma segunda vez aquele que 
já não viu respeitado seu direito de aprender – o 
educando. 

O regime de colaboração deve prever o aumento 
das transferências de recursos condicionado 

à elaboração de um plano de trabalho para as 
escolas e as redes educacionais que necessitem 
de apoio técnico e financeiro. Em outras palavras, 
deve-se equalizar as oportunidades educacionais 
pelo aumento do financiamento, diferenciando o 
caráter de apoio, de modo a garantir a ampliação 
da esfera de autonomia das escolas e das redes 
educacionais. A autonomia das escolas e das redes, 
não obstante, não é originária, mas derivada da 
autonomia do educando conseqüente ao processo 
de socialização e individualização. Quando esta 
última é ameaçada pela primeira, entram em conflito 
o direito da escola e o direito do educando. Há, aqui, 
uma antinomia, direito contra direito. Em educação, 
tem precedência o direito do educando, caso em 
que uma ação reparadora se justifica.

OBS: nesta redação foi suprimido um trecho (às 
escolas ou redes educacionais que cumprirem ou 
não metas de qualidade, em geral preestabelecidas) 
por proposta de SP. 
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�4- Emenda substitutiva (AC)

Substituir integrado a um conjunto de ações 
presenciais, se bem estruturado como política, pode 
contribuir para democratizar os sistemas de ensino, 
por aliado a outras sugestões presenciais poderão 
contribuir para o fortalecimento e descentralização

�5- Emenda aditiva (SP)

Após é singular, incluir especialmente para a formação 
continuada dos profissionais da educação

��- Emenda aditiva (SP)

Após cuidados fundamentais, incluir importantes

Parágrafo 21
��- Emenda substitutiva (ES)

Substituir à iniciativa privada, duas são as condições 
para sua efetivação: o cumprimento das normas 
gerais da educação nacional e a autorização e 
avaliação de qualidade pelo poder público por 
três são as condições para a sua efetivação: o 
comprimento das normas gerais da educação 
nacional, a autorização e avaliação da qualidade 
pelo poder público e também o controle social dos 
mesmos.
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EIXO II - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

1 - CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
1- (SP) A perspectiva da gestão democrática exige 
uma definição clara dos conceitos de autonomia, 
democratização, descentralização, qualidade e 
participação. Esses conceitos devem ser debatidos 
coletivamente no interior das escolas, dos conselhos 
e das secretarias estaduais e municipais de 
Educação, visando que eles ganhem significado e 
concretude no cotidiano.

�- (PR) A gestão democrática é um processo e, 
como tal, suas referências não são estanques nem 
imutáveis, implicando valores e a construção de 
conceitos vinculados à própria dinâmica social. Ao 
mesmo tempo, alguns mecanismos são importantes 
para a materialização de uma gestão educacional 
nesta perspectiva. Destacam-se entre os 
mecanismos, os Conselhos – Conselho Estadual de 
Educação (CNE), Conselho Municipal de Educação 
(CME), Conselhos Escolares (Educação Básica) 
e Conselhos Universitários (Educação Superior) 
– que devem ser participativos e representativos 
dos segmentos sociais, ter caráter normativo, 
deliberativo e constituídos com maior participação 
da sociedade civil. Outros mecanismos são o 
Fórum Nacional de Educação, o Projeto Político 
Pedagógico das instituições educacionais e eleição 
direta para dirigentes das mesmas.

�- (MG) A Gestão Democrática associada ao projeto 
de escola, de educação e de sociedade, buscando a 
implementação/consolidação da democracia:

- na descentralização do poder;

- na eleição direta para dirigentes;

- na elaboração de projetos;

- na organização e avaliação que materialize o 
controle do poder público pela sociedade, visando 
à garantia da educação pública de qualidade social, 
para todos e todas; 

- na reestruturação e/ou ampliação da rede física de 
todas as escolas adequando-as aos novos projetos, 
garantindo espaço para a União Estudantil;

- na garantia ao profissional da educação formação 
inicial e continuada;

- na eleição direta para gestores;

- na garantia de condições adequadas de trabalho 
aos profissionais da educação;

- na garantia de salário digno com fixação do piso 
salarial.

4- (PR) A fundamentação da gestão democrática 
está, pois, na constituição de um espaço público de 
direito, que deve promover condições de igualdade, 
garantir estrutura material para um serviço de 
qualidade, criar um ambiente de trabalho coletivo 
que vise a superação de um sistema educacional 
seletivo e excludente e, ao mesmo tempo, que 
possibilite a inter-relação desse sistema com o 
modo de produção e distribuição de riqueza, com 
a organização da sociedade, com a organização 
política, com a definição de papéis do poder público, 
com as teorias de conhecimento, as ciências, as 
artes e as culturas. Nessa perspectiva, a instituição 
educacional deve ter como princípios fundamentais: 
o caráter público da educação; a inserção social e a 
gestão democrática, onde as práticas participativas, 
a descentralização do poder, a socialização das 
decisões desencadeiam um permanente exercício 
de conquista da cidadania. Esta última é concebida 
como materialização dos direitos fundamentais 
legalmente constituídos, entre eles o direito à 
educação.

5- (PR) No processo de construção da gestão 
democrática da educação alguns indicadores são 
imprescindíveis: a autonomia, a representatividade 
social e a formação da cidadania. Assim, a gestão 
democrática da educação não constitui um fim em 
si mesma, mas um objetivo estratégico do processo 
de superação do autoritarismo, do individualismo 
e das desigualdades sócio-econômicas. Deve 
contribuir para que as instituições educacionais 
– escolas e universidades – articuladas com outras 
organizações da comunidade, possam participar 
da construção de uma sociedade fundada na 
justiça social, na igualdade e na democracia. As 
experiências democráticas que concorrem para o 
aperfeiçoamento da gestão são as que reforçam a 
participação de todos os segmentos constitutivos da 
comunidade escolar, norteiam-se pela construção 
de projetos políticos pedagógicos participativos e 
convivem com os colegiados e as representações 
dos grupos sociais existentes no interior das 
instituições escolares.

�- (RJ) A perspectiva da gestão democrática exige 
uma definição clara dos conceitos de autonomia, 
democratização, descentralização, qualidade e 
participação. Esses conceitos devem ser debatidos 
coletivamente no interior das escolas, dos conselhos 
e das secretarias estaduais e municipais de 
Educação, visando que eles ganhem significado e 
concretude no cotidiano; 

�- (SP) Gestão democrática assumida como 
fator de melhoria da qualidade da educação e 
de aprimoramento e continuidade das políticas 
educacionais como políticas de Estado (para além 
das mudanças de governo).



51

propostas aos eixos

A perspectiva da gestão democrática deve ser o 
motor da administração e o modo de tomada de 
decisão no Sistema Articulado de Educação, em 
todos os seus âmbitos.

Trabalhar pela implementação de uma escola de 
educação integral, que garanta o caráter unitário do 
conhecimento – articulando os saberes científicos, 
tecnológicos e sócio-históricos, tendo como 
pressuposto fundamental a construção de um 
referencial que reflita as necessidades do mundo 
do trabalho em contraposição ao mercado de 
trabalho – uma escola contrária ao individualismo, 
envolvida na busca do desenvolvimento humano 
e na perspectiva do engajamento social e político. 
Tal escola se opõe àquela que vincula a educação 
às prerrogativas mercadológicas globalizantes – 
com o intuito de formar indivíduos pretensamente 
consumidores e competitivos.

A escola se redefine como espaço democrático 
de elaboração de valores, de tolerância e respeito 
às diferenças, de produção e disseminação de 
conhecimento e de convivência humana, social, 
cultural e política. Levando sempre em consideração 
a realidade das relações social e de trabalho. 
Portanto, essa visão concebe os sujeitos como 
portadores de direitos sociais, cuja formação tem 
por objetivo proporcionar graus sempre crescentes 
de cidadania e humanização.

8 - (MG) a) consolidação de uma política direcionada 
a um projeto político pedagógico da escola que 
tenha como fundamento: a participação popular, 
a autonomia escolar, a gestão participativa e a 
diversidade cultural; 

b) o estímulo à formação e fortalecimento do 
colegiado escolar numa perspectiva de autonomia 
e representatividade; 

c) criação e fortalecimento dos sistemas e conselhos 
municipais de educação;

d) indicação por eleição periódica para direção de 
escola com mandato definido;

9 - (PR) Consolidar a necessidade de superar uma 
visão despolitizada da escola e da educação, pois 
uma infância protegida, pressupõe uma infância na 
família e na escola, sendo alfabetizada, recebendo 
educação, atendimento à saúde, na condição de 
sujeito de direitos e como prioridade concreta dos 
governos que devem tratar a proteção da infância 
e da juventude de nosso país, como políticas de 
Estado para além dos mandatos.

10 - (AM) Como função social: reconhecer o 
papel estratégico da escola e da educação para a 
construção de uma nova ética centrada na vida, na 
solidariedade e numa cultura de paz, superando as 
práticas consideradas opressoras, de modo a incluir, 

efetivamente, os grupos historicamente excluídos: 
povos tradicionais (negros, povos, indígenas, 
mulheres, etc.).

11- (PR) O ensino escolar na sua integralidade 
deve fortalecer relações de não-violência e o 
reconhecimento das diferenças com aquilo que nos 
torna iguais. O ensino deve fortalecer o (a) educando 
(a) como seres - sendo livres e a vida como direito 
de todos (as) humanos (as) e não humanos (as).

1�- (AM) A escola não pode mudar tudo e nem mudar 
a si mesma sozinha, pois ela é, ao mesmo tempo, 
fator e produto da sociedade. Ela se define pelas 
relações sociais que desenvolve como instituição, 
precisa buscar o que é específico dela o ensino 
e a aprendizagem como direito humano, social e 
democrático de todos (as) que a constituem. Não 
há como educar para a autonomia, criatividade, 
autoconfiança, numa escola moldada no 
conteudismo, na memorização e na fragmentação 
do conhecimento. Como espaço de relações, cada 
escola é única, fruto de sua história particular, de seu 
projeto e de seus agentes. Como lugar de pessoas e 
de relações é também um lugar de representações 
sociais.

A escola precisa ter uma relação permanente 
com a comunidade, construindo coletiva e 
participativamente o seu Projeto Político Pedagógico, 
observando o seu entrelaçamento com outros 
espaços e setores da sociedade, especialmente 
com os movimentos sociais e populares (negros, 
mulheres, índios e homossexuais), dialogando 
com a realidade de cada segmento incluindo-os no 
processo de democratização do agir e do fazer o 
conhecimento.

1.1- REDE PRIVADA

13 - (DF) Que haja uma fiscalização mais intensiva 
nas escolas particulares, visando a sua regularização 
e suas condições de funcionamento. A sociedade 
deve ter acesso a informações sobre a situação 
institucional e o cumprimento das exigências legais 
para o exercício da sua atividade; 

14- (RJ) a rede privada integra o sistema de ensino, 
devendo seguir o modelo de gestão democrática 
das escolas. 

2 - CONSELHOS

15- (SP) Os Conselhos (Nacional, Estaduais e 
Municipais) se situam na esfera do Poder Executivo 
e decidem sobre questões de Estado, determinando, 
ou propondo, ações de governo. Devem ser 
compostos por representantes da sociedade civil e 
do governo. É necessário:
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- superar a fragmentação de conselhos, articulando 
suas diferentes funções em um conselho de 
educação fortalecido.

- equilibrar a função normativa com a de controle 
social. trazer a discussão de políticas para os 
conselhos.

- instituir uma composição que reconheça a 
pluralidade de saberes e contribuições e reflita a 
diversidade dos agentes e sujeitos políticos do 
campo educacional e para além dele.

- estabelecer que os mandatos dos conselheiros e 
das conselheiras não sejam coincidentes com os 
dos gestores.

- proibir que o exercício da presidência do conselho 
seja exercido por integrantes do poder executivo.

- ampliar e fortalecer iniciativas comprometidas com 
o desenvolvimento da capacidade e o fortalecimento 
da função de conselheiro.

- na medida do possível, vincular a representação 
da sociedade à existência de fórum permanente 
(municipal, estadual ou nacional) de educação.

1�- (SP) As ações concretas para a concretização da 
gestão democrática em lei deverão ser estabelecidas 
em eixos:

- Conferência Nacional de Educação

- Conselhos de Educação

- Conselhos Escolares

- Planos Municipais e Estaduais de Educação

- Fortalecimento do controle cidadão.

Superar a fragmentação de conselhos, articulando 
suas diferentes funções em um conselho único; 
instituir composição que reconheça a pluralidade de 
saberes e contribuições e reflita a diversidade dos 
agentes e sujeitos políticos do campo educacional 
e para além dele; estabelecer que os mandatos dos 
conselheiros/as não sejam coincidentes com o dos 
gestores; proibir que a presidência seja excedida por 
integrante do poder executivo; ampliar e fortalecer 
ações de desenvolvimento das capacidades dos 
conselheiros; na medida do possível, vincular a 
representação da sociedade à existência de fórum 
permanente de educação.

Para isso se faz urgente a definição em lei de 
mecanismos institucionais e legais que regulamentem 
o artigo �0�da CF88 e concretizem a princípio de 
gestão democrática. Esses mecanismos devem ser 
válidos para o sistema público e para a rede privada 
de Educação.

2.1 - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

1�- (PR) O Conselho Nacional de Educação deve 
ser uma instância de caráter deliberativo, cuja 
função é definir as políticas nacionais de educação, 
as diretrizes de dotação orçamentária para a 
educação e as diretrizes para o Plano Nacional de 
Educação. Deve ser uma instância de avaliação do 
sistema educacional e estar vinculado ao Estado, 
não ao governo. O Conselho Estadual e o Conselho 
Municipal de Educação são órgãos consultivos, 
normativos, fiscalizadores e deliberativos 
dos sistemas estadual e municipal de ensino 
respectivamente. São instâncias de articulação 
entre o poder público e a sociedade civil, tendo 
dotação orçamentária que lhes assegure eficiente 
funcionamento e autonomia administrativa para 
agir e decidir em conformidade com as funções e 
atribuições que lhes são conferidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, conforme sua esfera 
de competência.

18 - (SP) O sistema nacional articulado de educação 
prescinde de uma política nacional de educação 
que determine e reestruture a participação desde a 
escola até o Conselho Nacional de Educação, que 
precisa ser democratizado.

2.1.1 ATRIBUIÇÕES DO CNE

19 - (PR) O CNE deve interpretar a legislação de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; opinar 
sobre alterações de iniciativa do poder executivo 
e estabelecer normas para os sistemas de ensino, 
articulando-os com os órgãos deliberativos e 
normativos dos sistemas de educação e com as 
comissões de educação do Congresso Nacional. 
Deve, ainda, estimular a integração entre as redes de 
educação federal, estaduais e municipais, públicas 
e privadas. O Sistema Estadual de Educação 
abrangerá as instituições criadas, mantidas e 
administradas pelos Estados e pelo Distrito Federal 
que integram a rede pública estadual; as instituições 
de ensino fundamental, médio e superior que 
integram a rede privada, bem como órgãos e serviços 
estaduais de caráter normativo, administrativo e de 
apoio técnico-científico. Os Conselhos Estaduais 
de Educação, assumem, na instância estadual, 
o mesmo padrão representativo de composição e 
as mesmas finalidades, orientações e dinâmica do 
CNE, cabendo-lhes essencialmente supervisionar 
o funcionamento dos Sistemas Estaduais de 
Educação.

2.2 - CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

�0 - (GO) Planejamento de estruturas e ações 
integradas dos entes federados: União, Estados e 
Municípios. Assegurar que os Conselhos Municipais 
coordenem, orientem e acompanhem a execução 
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das Políticas Públicas para o cumprimento da 
legislação, tanto das instituições públicas como das 
privadas, como órgão de controle social;

�1- (MA) Ampliar e implementar os Conselhos 
Municipais e Estaduais de Educação com a garantia 
de autonomia financeira, orçamentária, capacitação 
e acompanhamento dos conselheiros.

2.2.1 - COMPOSIÇÃO E FUNÇÃO DOS CONSELHOS

��- (SC) a) A composição dos CME deve contemplar 
a participação da sociedade civil organizada e não 
somente pessoas indicadas pelo poder executivo.

b) Que os CME possam efetivamente avaliar 
todas as ações educacionais proveniente do poder 
executivo e até mesmo do legislativo.

c) Incumbir-se á o conselho municipal de educação 
a prerrogativa de fiscalizar juntamente com o 
ministério público, o cumprimento do art 9º - inciso ix 
da lei 9�94/9�. “a união incumbir-se-á de: autorizar, 
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
os cursos das instituições de EAD superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino e os 
EADs.

��- (SP) Garantir a participação dos pais dos alunos 
na formação do Conselho Municipal de Educação, 
de forma paritária. 

2.2.2 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E EDUCADORES

�4- (SC) a) Formação e Capacitação para 
conselheiros de Educação serem conhecedores de 
seu papel e serem propositivos

b) Organizar formações do pró-conselho nas micro-
regiões com apoio da UNCME-UNDIME. 

c) Formação continuada para educadores sobre os 
planos educacionais, legislação educacionais em 
vigor, e sobre as novas propostas construídas pela 
comunidade escolar de base.

d) Garantir o espaço de formação dos conselhos 
municipais e do FUNDEB para acompanhar, 
consultar, normatizar e mobilizar a comunidade na 
fiscalização das políticas públicas educacionais.

2.3 - CONSELHOS ESCOLARES

�5- (PR) O Conselho escolar é uma instância 
deliberativa e representativa da comunidade, com 
a finalidade de acompanhar, fiscalizar, propor e 
construir coletivamente com a comunidade escolar 
o Projeto Político Pedagógico. Deve ser constituído 
pela direção da escola e representantes dos 
segmentos da comunidade escolar, escolhidos 

por esta última, através de processo de eleição 
direta. Entende-se como comunidade escolar o 
conjunto dos alunos, pais e responsáveis pelos 
alunos, professores e funcionários em efetivo 
exercício na unidade escolar. Dada a realidade 
educacional brasileira, vale ressaltar a necessidade 
de ampla campanha nacional de esclarecimento e 
debate sobre esse nível de participação e sobre os 
Conselhos Escolares.

��- (RJ) Reestruturação dos Conselhos Escolares 
que deverão ser implementados de forma 
democrática, por meio de eleição direta dos 
representantes dos diversos segmentos (pais, 
funcionários, comunidade e alunos). Cada rede 
procederá a sua regulamentação de acordo com as 
diretrizes nacionais.

��- (SP) Os conselhos escolares devem ser 
constituídos de forma a expressar a pluralidade da 
comunidade;

�8 - (PE) a) Organização, fortalecimento e 
mobilização dos órgãos colegiados (Conselho 
escolar, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, 
Associação de Pais) autônimas, democráticas e 
com caráter deliberativo;

b) Instituir e tornar público o processo de provimento 
de função de gestor/a das escolas públicas;

c) Formação continuada de gestores/as das escolas 
públicas;

d) Garantia de mecanismos de gestão democrática.

3 - ELEIÇÕES 

Emendas aditivas ao parágrafo ��do Documento 
Referência

�9 - Após estabelecer mecanismos democráticos, 
acrescentar

(ES) a) inclusive eleição de diretores, 

(SC) b) eleição direta de diretores de escola 

�0 - Após cargo/função de diretor, acrescentar

(RN) por meio de eleições diretas 

�1- Após, gestão da escola, acrescentar

(PE) como lei específica que implante a eleição 
direta para diretor de escola, conselhos escolares 
e outros

��- (AL) Que possam os trabalhadores da educação 
– além do corpo do Magistério – ser candidatos ao 
pleito de direção de escola
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��- (GO) A Gestão democrática precisa ser pensada 
numa perspectiva mais ampla, incluindo escolas 
e também os Sistemas de Ensino, implantando 
processos que contemplem instrumentos 
democráticos, tais como a realização de eleições 
diretas para escolha de diretores nas unidades 
escolares, consolidação dos conselhos escolares e 
de classe, dentre outras.

�4- (PE, RS) Pensar a relação entre os sujeitos 
e as instâncias de participação nos faz voltar à 
atenção para os Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Educação. Estas instâncias devem ser 
potencializadas com a participação de diferentes 
atores sociais, escolhidos por seus pares, incluindo 
trabalhadores do setor público e privado, tendo seu 
funcionamento balizado por princípios democráticos, 
pelos quais o gestor público deve ser um entre 
os demais entes, possibilitando aos conselhos a 
autonomia necessária para o cumprimento de seu 
papel de órgão de estado.

4 - PLANOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

�5- (SP) É preciso estimular/induzir que todos os 
municípios e estados construam planos municipais 
e estaduais de educação, como planos de Estado e 
não de governo, estabelecidos em lei. Tais planos 
devem ser elaborados por meio de processos amplos 
e participativos, que mobilizem e sejam significativos 
para os diferentes setores da sociedade civil.

5 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Emendas ao parágrafo �8 e relacionadas ao 
parágrafo �1.1do Documento Referência

��- Suprimir 

(ES) a) a expressão transversalidade 

(PE) b) a transversalidade da educação especial. 

Emenda substitutiva ao parágrafo �8 e relacionada 
ao parágrafo �1.1do Documento Referência

��- (ES) Substituir e a transversalidade da educação 
especial por respeitando os princípios de Educação 
Inclusiva

�8 - (PB) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir e o respeito à diversidade. Deve, ainda, 
planejar a integração entre ensino médio e 
educação profissional, além de estabelecer novas 
perspectivas para a educação infantil, o ensino 
fundamental de nove anos e a educação de jovens 
e adultos por a integração do ensino médio e da 
educação profissional; novas perspectivas para a 
educação infantil; ensino fundamental de nove anos; 
educação de jovens e adultos; inclusão e respeito 

à diversidade, entre outros. Dessa forma, a gestão 
democrática dos sistemas de ensino e das unidades 
escolares constitui uma das dimensões que pode 
contribuir significativamente para viabilizar o direito 
à educação como direito universal.

Emenda substitutiva ao parágrafo �1.1e relacionada 
ao parágrafo �8 do Documento Referência

�9 - (ES): Substituir a necessidade de uma política 
educacional direcionada à inclusão por meio da 
garantia da transversalidade da educação especial 
da educação básica por a necessidade de uma 
política educacional que garanta a transversalidade 
da educação especial na educação básica. 

6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

40 - (SP) No parágrafo �1.� do Documento 
Referência, após esforços da União, estados, Distrito 
Federal e municípios, acrescentar e Instituições de 
Ensino Superior Público, para que os municípios 
venham a adequar os espaços existentes para o 
atendimento à Educação Infantil e possibilitem a 
municipalização das entidades conveniadas.

41- No parágrafo �1.� do Documento Referência, 
substituir diminuindo gradativamente por extinguir 
progressivamente obedecendo ao seguinte 
cronograma de redução das instituições conveniadas 
em todos os sistemas públicos:

008: �5% de redução de convênios 

�009: �5% de redução de convênios

010: de redução de convênios

011: de redução de convênios

4�- (SP) No parágrafo �1.�do Documento Referência, 
após ampliação da oferta de educação infantil pelo 
poder público, acrescentar: fixando data limite de 
�010 para término dos repasses de dinheiro público 
para as conveniadas.

4�- (MG,RJ,RS) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência:

Deve-se garantir gradativamente o cumprimento do 
dever do Estado com a Educação Infantil, permitindo 
a construção da rede própria de atendimento no 
âmbito municipal do ensino ate o ano de �015. 
As normas de conveniamento para a educação 
infantil devem ser construídas democraticamente e 
implementadas de forma transparente.

44- (TO) A nomenclatura Educação Infantil sem 
a divisão em creche e pré-escola fazendo-se o 
atendimento em centros de Educação Infantil ou 
escolas, superando velhos paradigmas que vinculam 
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a nomenclatura creche ao assistencial e pré-escola 
como uma etapa anterior a escola.

45- (BA) Assegurar a educação infantil como um 
direito, bem como garantir a elaboração de currículos 
adequados às especificidades da educação infantil 
atendendo também as orientações da Lei nº 10 
��9/0�.

4�- (AP) O princípio da gestão democrática deve 
embasar a gestão das instituições de Educação 
Infantil (creches, pré-escolas e ou Centros de 
Educação Infantil), vinculadas ao sistema de 
educação que deve levar em consideração as 
opiniões, críticas e sugestões dos profissionais que 
ali trabalham e da comunidade atendida;

4�- (AP) Garantir a efetivação do sistema de 
municipalização da Educação Infantil, pelos 
Governos dos Estados, a partir de diálogo com os 
profissionais da educação, de forma organizada 
para que os municípios se estruturem e assumam 
com qualidade essa etapa do ensino, conforme 
os padrões de infra-estrutura e os de qualidade 
estabelecidos pelo MEC/�00�.

48 - (SC) Que o MEC elabore orientações para o 
estabelecimento de convênios entre o poder público 
e as instituições de educação infantil privados sem 
fins lucrativos, por meio de processo participativo 
que envolva UNDIME, MIEIB, Conselhos de 
Educação, Universidades, CNTE, CONTEF, e 
demais movimentos sociais envolvidos com a 
educação infantil.

49 - (PR) Obrigatoriedade do município de divulgar 
anualmente os dados da Educação Infantil no que 
se refere ao número de vagas, espaços, verbas e 
orçamento, número de alunos por sala, número de 
profissionais, garantindo o acesso da comunidade 
aos dados obtidos.

50 - (CE) Universalizar o acesso para crianças de e 
anos na pré-escola.

51- (CE) O direito à educação infantil com qualidade 
será garantido pelo atendimento, em tempo integral, 
ampliado progressivamente, em creches a todas as 
crianças de 0 a �anos, e universalizado em pré-
escolas para as crianças de e anos. 

5�- (CE) O processo de credenciamento de 
instituições de educação infantil e a autorização 
de cursos serão orientados e acompanhados pelos 
seus respectivos sistemas de ensino.

5�- (CE) O atendimento em creches, pré-escolas 
e centros de educação infantil que mantiverem 
convênio com o poder público, deverá ter padrão 
básico de infra-estrutura. 

54- (CE) Na impossibilidade da oferta de 
atendimento em educação infantil nas proximidades 
de residência das crianças, será ofertado transporte 
escolar em conformidade com a legislação vigente, 
prioritariamente para as de a anos, que residam na 
zona rural.

55- (PA) Expansão da oferta de Educação Infantil 
no campo e na cidade, visando à universalização 
desse nível de ensino;

5�- (CE) As propostas pedagógicas para a educação 
infantil serão elaboradas com a participação de toda 
a comunidade escolar, fundamentadas na LDB/9�, 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, 
no Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil, na concepção indissociável de educar e 
cuidar, considerando as peculiaridades locais, o 
desenvolvimento, a aprendizagem, o bem-estar das 
crianças, respeitados os interesses, as múltiplas 
linguagens e as formas de interação entre crianças e 
adultos, incluindo atividades culturais e recreativas.

5�- (CE) A avaliação deve ser realizada pelo 
professor de forma processual e contínua, levando 
em consideração os níveis de aprendizagem das 
crianças e seu desenvolvimento (sem, no entanto, 
ter caráter seletivo, indicando a promoção da 
criança para o ensino fundamental) e os resultados 
obtidos devem ser vistos como base de dados para 
reorientar a pratica pedagógica.

58 - (CE) Atender aos padrões básicos de infra-
estrutura na construção e adaptação dos prédios 
para educação infantil. 

59 - (PR) Estabelecer a articulação com as 
Universidade e instituições formadoras para 
repensar de forma integrada os currículos das 
primeiras etapas da educação básica, ou seja, da 
Educação Infantil e das séries iniciais sem perder a 
especificidade que lhe cabe. Que sejam fortalecidas 
políticas intersetoriais para o atendimento das 
crianças.

6.1 - CONSIDERAÇÕES REFERENTES À EDUCAÇÃO INFANTIL

�0 - (MG, RJ, RS) O aumento crescente das 
matriculas na Educação Infantil no Brasil tem se 
intensificado: em 2006 foram atendidas 7.016.095 
crianças. No entanto, o aumento da oferta não 
diminuiu as disparidades identificadas na qualidade 
do ensino em diferentes regiões. Esta atual conjuntura 
torna relevante a atenção para a profissionalização 
dos docentes e técnicos que atuam na Educação 
Infantil, destacando a importância da formação 
inicial e continuada dos docentes ate a qualificação 
de coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais nas creches e pré-escolas.
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Cabe destacar a iniciativa histórica das comunidades 
em se organizar diante da ausência do Estado, 
resultando na consolidação de escolas de Educação 
Infantil comunitárias. Estas são, hoje, uma 
significativa parcela de atendimento das crianças na 
Educação Infantil no país. Contudo, tendo em vista 
a inclusão da Educação Infantil no FUNDEB, que 
prevê o fortalecimento da modalidade de ensino e a 
ampliação de atendimento, torna-se fundamental o 
acompanhamento do Ministério da Educação junto 
aos convênios firmados, quando for o caso.

7 - ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS

�1- (PR) A organização curricular e pedagógica 
da escola deve estar centrada no processo de 
ensino e de aprendizagem, e, neste sentido, “a 
implantação do Ensino Fundamental de 9 anos 
leva-nos a repensá-lo em seu conjunto – saberes, 
tempos, métodos, sujeitos (ou seja, currículo como 
forma de encaminhamento e organização escolar, 
e não somente como listagem dos conteúdos 
disciplinares). Para receber essas crianças, a escola 
precisa reorganizar sua estrutura, seus conteúdos, 
suas formas de avaliação, enfim, a organização do 
trabalho pedagógico...”

��- (BA) Garantia da equivalência de estudos do 
aluno com idade e conhecimento para o ingresso 
no segundo ano no ensino fundamental de 9 anos, 
bem como adaptação dos espaços físicos escolares 
e recursos didáticos pedagógicos para o pleno 
desenvolvimento e formação da criança

��- (GO) Adequação do espaço físico, mobiliário e 
materiais didáticos para atender as especificidades 
desta fase da educação, bem como a formação de 
professores; 

8 - ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

�4- (AC) Expandir o Ensino Médio integral de caráter 
unitário, articulando o saber científico tecnológico 
e histórico, tendo como pressuposto fundamental 
um referencial voltado para promoção social do 
cidadão.

�5- (PA) Universalização do ensino médio, 
considerando as especificidades regionais 
garantindo acesso, permanência, reingresso, 
progressão e conclusão com sucesso, incluindo 
aqueles que não tiveram acesso a este nível de 
ensino na idade adequada;

��- (PR) Universalização do acesso ao Ensino 
Médio bem como garantia da permanência e 
qualidade de ensino, com investimentos em 
políticas voltadas à juventude e a infra-estrutura: 
espaço físico próprio aos sujeitos deste nível de 
ensino, atuação de profissionais habilitados nas 

respectivas disciplinas com formação continuada 
aos professores, recursos didáticos, pedagógicos 
e tecnológicos necessários ao desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem.

9 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

��- (TO) Incluir no parágrafo �1.�do Documento 
Referência: e revisão dos parâmetros de idade, 
sendo definida a idade a partir de 18 anos para 
ensino fundamental e �1anos para ensino médio.

�8 - (AC) Consolidar uma política de Educação 
de Jovens e Adultos concretizada na garantia de 
formação integral da alfabetização e das demais 
etapas de escolarização, ao longo da vida. Essa 
política pautada pela inclusão e qualidade social – 
prevê um processo de gestão e financiamento que 
assegure a implantação do sistema integrado de 
monitoramento e avaliação, além de maior alocação 
de recursos para Estado e municípios.

�9 - (PR) Garantia de estrutura administrativa e 
pedagógica nas escolas estaduais e municipais com 
a destinação de recursos públicos, que atendam às 
necessidades de uma oferta de qualidade: espaço 
adequado, bibliotecas e acesso aos bens culturais. 
Estabelecimento de política pública estadual 
articulada aos municípios para alfabetização e 
continuidade da escolarização de jovens e adultos.

�0 - (AP) Garantir quadro permanente de professores 
(as) para atendimento das reais necessidades da 
EJA e formação continuada específica para os (as) 
docentes desta modalidade;

�1- (PB) Inclusão da educação de jovens e adultos 
no projeto político-pedagógico dos cursos de 
pedagogia e das licenciaturas das universidades 
públicas e privadas, a fim de qualificar os graduados 
do ensino fundamental e médio para atuarem com 
a modalidade de ensino da educação de jovens e 
adultos, conforme determina o Parecer 011/�000 e 
a Resolução 01/do CNE.

��- (SP) Superar a formação tecnicista e restritiva 
que vem marcando o ensino médio do país, por meio 
de uma perspectiva interdisciplinar e da presença 
das ciências humanas nesta etapa da escolaridade, 
garantindo em todos os currículos do ensino médio 
a oferta das disciplinas Psicologia, Filosofia e 
Sociologia. Objetiva-se fornecer aos adolescentes/
jovens referências conceituais que se contraponham 
a uma cultura massificada e pasteurizada, à qual 
estão expostos e lhe possibilitem compreender as 
identidades construídas na relação com a sociedade 
e as culturas, superar preconceitos e construir sua 
cidadania.



5�

propostas aos eixos

��- (BA) conceber uma educação de tempo integral, 
tanto para os alunos como para os trabalhadores 
da educação, repensando os espaços educativos, 
utilizando outros espaços sociais (dentro e fora 
da escola), para promover a educação integral do 
educando.

�4- (PA) Implantação gradativa da escola em 
tempo integral, assegurando a todos os alunos, 
em especial, àqueles que se encontram em 
situação de risco social e com dificuldade de 
aprendizagem, o aprimoramento e desenvolvimento 
de suas potencialidades e habilidades, oferecendo 
possibilidades artísticas, culturais, esportivas, 
científicas, tecnológicas, dentre outras; 

10 - INCLUSÃO DIGITAL

�5- (GO) Considerações referentes à educação e à 
inclusão digital 

A educação de qualidade requer melhorar a estrutura 
física das escolas como um todo (paredes, sala de 
aula, salas multisseriadas, bibliotecas, quadras, 
área de lazer e esportivas completas, etc.), ou 
seja, espaços físicos de qualidade e prazerosos 
para o profissional de educação e para o aluno. 
Desse modo, são necessários investimentos de 
consolidação das políticas públicas a curto prazo, 
incluindo a infra-estrutura da escola, qualificação, 
pesquisa na educação básica e ensino superior. 
Atendidas estas demandas estruturais, pode-
se pensar na importância do papel das TIC’s na 
escola: 

O uso de tecnologias e conteúdos multimidiáticos 
na educação básica implica não só instrumentalizar 
e repassar técnicas, mas olhar criticamente sobre 
o impacto das mídias na sociedade, buscando 
soluções usando tecnologia, ou não, articuladas 
com Políticas Públicas. Nesse sentido, é preciso 
fazer com que essas tecnologias sejam percebidas 
pelos alunos e professores como instrumentos 
de emancipação da sociedade, possibilitando 
uma visão crítica do contexto econômico, político, 
social e também das mídias. Como por exemplo, 
questionar e exigir qualidade na programação dos 
canais abertos, não apenas de censura;

Compreendemos que a educação tem que sair do 
bojo das políticas partidárias, garantindo discussões 
e ações que levem à qualidade efetiva na Educação 
Básica, articuladas com pesquisas que possibilitem a 
apropriação pelos alunos/professores das linguagens 
científicas, mas, sobretudo pensar a escola a partir 
de sua realidade concreta, entendendo que na 
inclusão digital, como parte da inclusão social, não 
pode haver, portando, dissociação; 

a) Criar mecanismos para sociabilização e aplicação 
do conhecimento tecnológico na base: professores 
e servidores administrativos. 

b) Proporcionar formação em trabalho que contemple/
utilize um conjunto de princípios e instrumentos 
midiáticos, visando repensar e modificar as práticas 
educativas, bem como ajudar os profissionais da 
educação na compreensão crítica das diversas 
mídias, seus conteúdos e linguagens (som, imagem 
e movimento), que muitas vezes massificam e 
condicionam os sujeitos;

c) Ampliar a compreensão e prática de avaliação 
dos sistemas educacionais, não como um fim, mas 
usando os resultados para as ações concretas dos 
entes União, Estados e Municípios.

d) Proporcionar condições de trabalho e condições de 
participação (salarial, gestão qualificada e formação 
continuada dos mesmos) para que o grupo gestor 
seja capaz de realizar auto-gestão e criar condições 
para que todo professor seja pesquisador de sua 
própria prática. Garantir a participação de quem 
está na escola, promovendo encontros regionais de 
qualificação para professores;

e) Fomentar o uso das TIC’s visando a melhoria 
cultural e de comunicação, garantindo pluralidade 
de tecnologias (produtos, softwares educacionais, 
câmeras digitais, TV, vídeos, DVD, livros, revistas 
e outros). 

f) Produzir softwares educacionais por regiões 
(referência à cultura local e criando softwares tutoriais 
de interação e não de reprodução), lembrando que 
o papel da tecnologia não é salvar a educação, 
“tecnologias não são remédios da educação”.A 
inclusão digital deve considerar as diversidades 
culturais na produção das multimídias, modificando, 
se necessário, as nomenclaturas e linguagens 
midiáticas, visando a inclusão tecnológica;

g) Garantir que não ocorra nos programas 
educacionais sobreposição de ações, mas tentar 
elaborar projetos dentro de uma visão sistêmica 
e integralizadora, articulando as ações tanto 
nas Secretarias (Superintendências, Secretarias 
Regionais, Gerências, etc.), como nos entes 
federados (União, Estados e Municípios). As 
Secretarias de educação precisam também buscar 
criação de diretrizes regionais articuladas que 
visem democratização e qualidade para as classes 
sociais menos favorecidas, caracterizando-as como 
minoria;

h) Garantir espaços e mecanismos que realmente 
promovam a gestão democrática, não apenas a 
comunicação de decisões, buscando romper com 
a divisão social do trabalho escolar, pessoas que 
pensam educação e outros que executam.
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11 - CURRÍCULO

��- (PR) Elaboração, a partir de discussões com os 
Estados e Municípios, de novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica – Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 
Profissionalizante, que garantam a autonomia e 
abertura para os sistemas de ensino, conforme a 
LDBEN 9�94/9�, Artigo nº 15, na elaboração de 
Diretrizes Curriculares Estaduais e Municipais.

��- (PR) Elaboração de novas Diretrizes Curriculares 
nacionais para a Educação Básica, que garantam a 
autonomia e abertura para os Sistemas de Ensino, 
conforme a LDB em seu art. 15, na elaboração 
de diretrizes Curriculares Estaduais e Municipais 
priorizando uma concepção de ensino de base 
disciplinar, conforme o inciso IV do art. 15da mesma 
Lei. Deve-se relacionar as Diretrizes dos diferentes 
Níveis e Modalidades da educação Básica com as 
Diretrizes para as relações étnico-raciais e outras 
demandas num mesmo documento.

�8 - (PR) Garantir a organização de currículos 
que assegurem a identidade do povo brasileiro, o 
desenvolvimento da cidadania, as diversidades 
regionais, étnicas, culturais, articulados pelo 
Sistema Nacional de Educação. Incluindo, nos 
currículos, temas específicos da história, da 
cultura, das manifestações artísticas, científicas, 
religiosas e de resistência da raça/etnia negra, 
das comunidades tradicionais indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, ilhéus e faxinalenses e dos 
trabalhadores do campo, das relações de gênero, 
da diversidade sexual e da história das mulheres e 
suas influências contribuições para a sociedade e a 
educação brasileiras nas esferas Federal, Estadual 
e Municipal; Instituir mecanismos de avaliação 
interna e externa, em todos os segmentos do 
Sistema Nacional de Educação, com a participação 
de todos os envolvidos no processo educacional, 
através de uma dinâmica democrática, legítima e 
transparente, que parte das condições básicas para 
o desenvolvimento do trabalho educativo até chegar 
a resultados socialmente significativos.

�9 - (PR) Garantir a Organicidade entre as Diretrizes 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 
Diretrizes da educação para as relações étnico-
raciais, do ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana e as outras demandas explicitadas na 
legislação. A proposta pedagógica curricular deve 
fornecer critérios de sentido para o diagnóstico, 
análise e a reavaliação das demandas propostas 
pelos movimentos sociais ligados à diversidade. A 
diversidade deve ser pratica num espaço público 
educacional efetivamente igualitário.

80 - (GO) Considerações referentes ao currículo 

O currículo, tempo e espaço, deverá ser mais 
bem conhecido pelos gestores, professores e 

comunidade, tomando como base a consolidação 
das políticas educacionais, diretrizes e ações. 
Nota-se que a reorganização curricular perpassa a 
universalidade e requer um pensamento reflexivo 
com flexibilidade.

A gestão escolar deverá abrir um tempo de discussão 
para buscar no seio do espaço, educacional, 
mudanças, paradigmáticas pautadas na estrutura e 
verticalização do processo educacional. A articulação 
da gestão escolar garante a construção do currículo 
clássico, oculto e o fortalecimento de colegiados 
em todos os níveis, buscando a transversalidade, 
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade do 
ensino aprendizagem. 

Percebe-se que o currículo é o carro de condução 
da educação, estruturado pelo Projeto Político 
Pedagógico, Plano do Desenvolvimento Escolar, 
diversificado e articulado, onde professores buscam 
os seus objetivos. Nesse sentido, faz-se necessário 
ter uma concepção ampla de currículo que ajude no 
redimensionamento das formas de organização e 
de gestão de tempo e espaço pedagógicos dentro 
da escola, de modo a humanizar e assegurar um 
processo de aprendizagem significativa, onde o 
aluno sente necessidade e motivação de buscar o 
conhecimento. 

A formação continuada dos educadores deverá 
ser atendida como um mecanismo permanente de 
construção de pesquisa e produção do conhecimento 
em uma lógica dialética, que visem a formação de 
habilidades e competências, que ajude a lidar com a 
complexidade do cotidiano escolar. Desse modo, os 
gestores (entendendo como todos que participam 
do processo de decisão na escolar) precisam ter 
conhecimentos abrangentes sobre currículos, 
gestão educacional, políticas educacionais que se 
integram a escola e comunidade, condição essencial 
se quisermos construir um proposta de educação 
efetiva. 

Esse processo de formação inclui oportunizar 
na escola atividades que resgate as práticas 
pedagógicas educacionais, bem como fomentar 
ciclos de debates na escola sobre estas temáticas, 
buscando fortalecer a didática como ferramenta 
fundamental do trabalho docente.

12 - FORMAÇÃO DE LEITORES E FORMAÇÃO DE 
MEDIADORES

81- (GO) A promoção e a formação de leitores 
requerem algumas articulações:

a) Entende-se que a escola precisa articular o 
tempo e o espaço visando a formação de leitores 
críticos e reflexivos, propiciando ao professor, 
mediador desse processo, condições efetivas para a 
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realização desse trabalho. Criadas estas condições, 
as escolas devem construir projetos, em conjunto 
como os profissionais de biblioteca, que estimulem 
a leitura, articulado com o trabalho dos professores 
nas salas de aula;

b) Somado a isso, é importante a conscientização que 
todos os profissionais da educação são mediadores 
e estimuladores da leitura, por isso precisam estar 
preparados para esta ação intencional. Nesse 
entendimento, os Sistemas de Ensino, incluindo a 
escola, precisam trabalhar como grupo articulado, 
oferecendo atividades sistemáticas, voltadas para a 
melhoria da aprendizagem de alunos, bem como de 
todos os profissionais que atuam na educação. 

c) Estimulando não só a leitura impressa, mas 
a de mundo, a global, levando o leitor a refletir e 
criticar, selecionando o que é importante para o seu 
crescimento intelectual

13 – CONDIÇÕES DE TRABALHO

8�- (MA) Garantir ambientes escolares adequados 
quanto ao clima, com estrutura física e tecnológica, 
mobiliário e material didático necessários, suficientes 
e apropriados aos trabalhos educacionais, atendendo 
às diversidades.

8�- (PE) Estabelecer o número de alunos/as 
por turma, garantindo uma prática pedagógica 
fundamentada no respeito às diferenças e no 
principio da igualdade. 

14 – ENSINO SUPERIOR

84- (PR) A educação superior, a ser majoritariamente 
oferecida pela União em universidades públicas, se 
organizará com base na indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, e terá duração variável, 
de acordo com os requisitos de seus cursos de 
graduação e pós-graduação. Deve ela aprofundar a 
formação para a atividade cultural, entendida essa 
como científica, artística e tecnológica, originada 
e fundada no trabalho social, capacitando para 
o exercício profissional, para a reflexão crítica e 
a participação na produção, na sistematização e 
superação de saberes estabelecidos, na perspectiva 
de uma sociedade justa. A educação superior, 
integrante do Sistema Nacional de Educação, deverá 
se desenvolver de modo a contribuir para a solução 
dos problemas sociais, econômicos e políticos da 
sociedade brasileira, articulando-se, para tanto, com 
a educação básica, no que se refere aos objetivos, 
estrutura curricular, gestão democrática e formação 
continuada dos trabalhadores em educação, 
particularmente do corpo docente.

85- (PR) A organização e o funcionamento 
das instituições de educação superior serão 

disciplinados em estatutos e regimentos definidos 
democraticamente, elaborados em conformidade 
com os princípios definidos neste PNE e 
homologados pelo Conselho Nacional de Educação. 
As instituições públicas de educação superior terão 
autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial em relação ao poder 
público e serão administradas em conformidade 
com os princípios da gestão democrática, 
assegurando-se participação da comunidade 
acadêmica da instituição em todas as instâncias 
deliberativas. As universidades terão como órgão 
de administração superior o Conselho Universitário, 
presidido pelo Reitor, constituído, a partir de eleição 
direta, por representantes docentes, discentes e 
técnico-administrativos integrantes da comunidade 
universitária, e representantes da sociedade civil. 
As instituições isoladas de educação superior terão 
como órgão de administração superior o Conselho 
Deliberativo, presidido pelo diretor da instituição, 
constituído nos mesmos moldes de representação 
democrática estabelecidos para as universidades. 
A esses Conselhos caberá definir as instrumentos 
próprios de diretrizes e normas da instituição, a  
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EIXO III - CONSTRUÇÃO DO REGIME DE 
COLABORAÇÃO ENTRE OS SISTEMAAS DE 
ENSINO, TENDO COMO UM DOS INSTRU-
MENTOS O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Parágrafo 32 
1- Emenda Substitutiva (AM)

Substituir o parágrafo por

A Constituição Federal, ao determinar que a União 
estabeleça as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, objetiva que esta seja organizada segundo 
diretrizes e bases comuns, criando desta forma um 
sistema nacional de educação. Um sistema é uma 
unidade da diversidade, conforme coloca Saviani 
(199�, p.�0�)”, que articula uma variedade de 
elementos que, ao se integrarem ao todo, nem por 
isso perdem a própria identidade”.

A maneira que se vislumbra esta integração 
ocorre por meio do FINANCIAMENTO que define 
as condições materiais e de recursos para a 
formulação, efetivação e avaliação das políticas 
educacionais. O ponto de partida para a discussão 
são os percentuais constitucionalmente vinculados 
à manutenção e ao desenvolvimento da educação. 
Assim sendo, a primeira premissa é que a União, 
os Estados e os Municípios apliquem em educação 
os percentuais constitucionais (artigo �1�). Sendo 
que através do esforço conjunto da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios haja a elevação do 
percentual de Gastos Públicos em relação ao PIB, 
aplicado à educação para atingir o mínimo de 
10%. Vários são os mecanismos para atingir este 
percentual, dentro os quais indicamos: acabar 
com a DRU, suspender o pagamento da dívida 
externa, viabilizando investimentos que estimulem 
o desenvolvimento brasileiro.

�- Emenda aditiva (GO) 

Incluir ao final do parágrafo (texto sitematizado): 

No entanto, o contexto atual do financiamento da 
educação tem questionado o valor investido na 
educação básica oriundo da vinculação constitucional, 
uma vez que ainda não foram criados mecanismos, 
além dos balanços financeiros, para fiscalizar o real 
investimento dos percentuais estabelecidos. Além 
disso, os investimentos da União têm sofrido uma 
redução na ordem de �0% através da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU), o que significa uma 
perda de valores expressivos ao setor.

�- Emenda supressiva (PE) 

Suprimir do texto: em percentuais bem acima dos 
hoje praticados 

4- Emenda aditiva (ES, MG) 

Adicionar ao final do parágrafo (texto sistematizado): 
O custo aluno-qualidade deve ser a principal 
referência no âmbito do financiamento da 
educação.

5- Emenda aditiva (AP, PR, SE) 

Incluir ao final do parágrafo (texto sistematizado):

O debate de financiamento da educação é realmente 
central e envolve a resolução de três nós críticos: 
revisão do papel da União no financiamento da 
educação básica; instituir de um verdadeiro regime 
de colaboração entre os entes federados e o 
estabelecimento de uma real valorização dos/as 
trabalhadores/as em educação”.

Sem uma definição da política de financiamento da 
educação é impossível cumprir diretrizes e metas 
do PNE, e agora, também, do PDE apresentado 
pelo MEC. Não é possível alcançar patamar 
aceitável de qualidade nem tampouco instituir o 
tão sonhado Piso Salarial Profissional Nacional – 
PSPN – para os/as trabalhadores/as em educação. 
A participação da União nesta redefinição é de 
fundamental importância para alcançarmos os 
objetivos e metas estabelecidas para a educação 
nacional e este novo papel está intimamente ligado 
a mudanças na condução da política econômica 
do atual governo. Precisamos atacar o principal 
problema do financiamento educacional no País: 
falta de recursos. Exercendo rígido controle social 
para que sejam devidamente aplicados.

�- Emenda aditiva (SP, PE, PI)

Acrescentar entre os parágrafos �� e ��: 

Graças à ação coordenada dos dirigentes da 
educação dos três níveis de governo – municipal, 
estadual e federal –, foi possível elaborar uma 
agenda mínima de fortalecimento da educação 
básica. Os avanços até aqui obtidos merecem 
consideração.

O ensino obrigatório, em linha com a experiência 
internacional e com o PNE, passou de oito para nove 
anos. A arrecadação para repasses da União aos 
estados e municípios relativos ao salário-educação 
saltou de R$ �,�bilhões em �00�para �bilhões em 
�00�. As transferências voluntárias da atingiram 
um número mais expressivo de municípios, o 
que permitiu ampliar o acesso a projetos federais 
voltados para formação de professores, reforma 
e construção de escolas, equipamentos, material 
pedagógico etc. O investimento mínimo por aluno 
do ensino fundamental, ainda na vigência do 
FUNDEF, teve reajuste de 26% acima da inflação. 
A merenda escolar, que teve seu valor reajustado  
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em �0% após uma década sem reajuste, foi 
estendida à creche, enquanto o livro didático, 
pela primeira vez, foi oferecido aos estudantes do 
ensino médio. Programas de inclusão digital foram 
incrementados.

�- Emenda aditiva (RN)

Acrescentar entre os parágrafos �� e ��: 

A organização dos trabalhadores em educação, 
articulada aos demais segmentos da sociedade 
civil organizada na luta em defesa da escola 
pública com qualidade social, leva os dirigentes 
da educação dos três níveis de governo – Federal, 
Estadual e Municipal, a ações coordenadas com 
vistas a elaboração de uma agenda mínima de 
fortalecimento da educação básica. Os avanços até 
aqui obtidos merecem consideração.

8 - Emenda aditiva (SP, PE, PI, RN)

Acrescentar entre os parágrafos e ��: 

O FUNDEB, por sua vez, ao substituir o FUNDEF, 
trouxe pelo menos duas vantagens: 1) aumentou 
substancialmente o compromisso da União com 
a educação básica, ampliando o aporte, a título 
de complementação, de cerca de R$ 500 milhões 
(média no FUNDEF) para cerca de 5bilhões de 
investimento ao ano; e �) instituiu um único fundo 
para toda a educação básica, não apenas para o 
ensino fundamental. Trata-se, no que diz respeito 
à educação básica, de uma expressão da visão 
sistêmica da educação, ao financiar todas as suas 
etapas, da creche ao ensino médio, e ao reservar 
parcela importante dos recursos para a educação 
de jovens e adultos. É também a expressão 
de uma visão de ordenação do território e de 
desenvolvimento social e econômico, na medida em 
que a complementação da União é direcionada às 
regiões nas quais o investimento por aluno é inferior 
à média nacional.

Três inovações foram incorporadas ao FUNDEB: 1) 
a diferenciação dos coeficientes de remuneração 
das matrículas não se dá apenas por etapa e 
modalidade da educação básica, mas também 
pela extensão do turno: a escola de tempo integral 
recebe �5% a mais por aluno matriculado; �) a 
creche conveniada foi contemplada para efeito 
de repartição dos recursos do Fundo – a atual 
taxa de atendimento da educação infantil, em 
especial na creche, dadas as metas expressas no 
PNE, justifica, nesse caso, a parceria do Poder 
Público com o segmento comunitário; e �) a 
atenção à educação infantil é complementada pelo 
ProInfância, programa que financia a expansão da 
rede física de atendimento da educação infantil 
pública”. 

1 - REGIME DE COLABORAÇÃO

9- Propostas a serem aglutinadas:

· Garantir na normatização do Regime de Colaboração 
entre os entes federados, a participação efetiva dos 
Sistemas Municipais (PR; PE);

· Construir o regime de colaboração entre os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino, fortalecendo 
a cultura do relacionamento entre o Conselho 
Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais e 
os Conselhos Municipais de Educação (MG). 

· A instituição de um verdadeiro regime de 
colaboração entre os entes federados, através da 
criação de uma legislação clara sobre a definição 
das regras do regime de colaboração, sobretudo 
que onere mais a União do que os Municípios - entes 
mais frágeis financeiramente, mas que têm a tarefa 
mais árdua e complexa em termos pedagógicos 
(PR);

- Implementação do regime de colaboração entre os 
entes da federação (PA; AP; CE);

- Explicitar o Regime de Colaboração, seu conceito, 
mecanismo e procedimentos, não desvinculando o 
financeiro do pedagógico. O Regime de Colaboração 
pressupõe a definição de um Projeto Político-
Pedagógico Nacional, pautado na unidade nacional 
dentro da diversidade (ES);

- Política clara de articulação entre os entes 
federados (estabelecimento de metas. Como deverá 
ser o controle (ES);

- Construir o regime de colaboração entre os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino, fortalecendo 
a cultura do relacionamento entre o Conselho 
Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais e 
os Conselhos Municipais de Educação (MG; PR);

- Regulamentar o regime de colaboração entre 
estados e municípios para melhor atender a 
educação básica, com o compartilhamento da infra-
estrutura, conforme necessidades específicas das 
unidades federadas, inclusive com equivalência de 
carga horária, salário dos servidores em educação, 
form ação dos profissionais, proposta curricular e 
transporte escolar (RO); 

- Incrementar, em regime de colaboração com os 
entes federados, o atendimento aos alunos em 
escolas-pólos por meio da ampliação, construção e 
aparelhamento de unidades de ensino (RO);

- Promover um sistema de colaboração efetiva, 
iniciando pelas secretarias municipais, incluindo 
a participação dos Municípios, dos Estados e da 
União (SE); 
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- Regulamentar o Regime de Colaboração entre 
Estado e municípios, garantindo capacitação 
dos gestores e apoio técnico no processo de 
descentralizações financeiras, administrativas 
e pedagógicas das Secretarias Municipais de 
Educação (BA);

Redação aglutinadora das propostas acima:

A construção do regime de colaboração entre 
os sistemas de ensino é uma luta histórica dos 
educadores e de toda a sociedade brasileira. 
Assim, é preciso que todos compreendamos que o 
regime de colaboração tem que ser, efetivamente, 
regulamentado e implementado por meio de uma 
legislação clara sobre as regras, onde os custos 
estejam devidamente compartilhados, pautado 
numa política nacional de educação, referenciada 
na unidade nacional dentro da diversidade, 
que garanta o fortalecimento da cultura do 
relacionamento entre os órgãos normativos e 
permita a existência de uma equivalência nas 
diretrizes próprias de valorização dos profissionais 
e na definição de instrumentos básicos para o 
perfeito desenvolvimento do ensino em todas as 
suas necessidades (AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, 
PE, PR, RO, SE).

10 - (GO) Definição de financiamento em regime 
de colaboração para políticas e estratégias para a 
solução dos problemas quanto ao transporte escolar. 
Problema este que é enfrentado, principalmente, 
pelos municípios no que se refere ao gerenciamento 
e ao pagamento das despesas;’

11- (PE) Para se concretizar, tal processo do regime 
de colaboração entre as instâncias federadas, 
garantindo que a União seja a maior responsável 
pelo financiamento da Educação Básica, pondo fim 
ao processo de estadualização e Municipalização 
financeira em curso.” 

12 - (PE) Definir no Sistema Nacional de Educação 
que os Conselhos Municipais de Educação sejam 
órgãos normatizadores do ensino público municipal 
e das instituições privadas de Educação infantil.  

2 - PNE E INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

1�- (PE, SP) O cumprimento do Plano Nacional de 
Educação (PNE) deve ser tratado como assunto 
de maior prioridade pelo MEC, que deve publicar 
com urgência das avaliações. Os parâmetros e os 
desafios para o cumprimento das metas do PNE 
– verdadeiro Plano de Educação da sociedade do 
acesso a educação congregada com o direito da 
qualidade social, se faz necessária a implantação 
de uma política de custo aluno-qualidade”. 

14 - (SP) As balizas e os desafios para o cumprimento 
das metas do PNE – verdadeiro plano de educação 
da sociedade brasileira – deve partir de esforço 

financeiro da União, de Estados e municípios para a 
ampliação do acesso à educação congregada com 
o direito à educação com qualidade social. Para 
tanto, se faz necessária a implementação de uma 
política de custo aluno-qualidade. 

2.1 - VETOS APOSTOS AO PNE

15- (MA, RO, PR) Derrubada de todos os vetos 
opostos ao PNE: intensificar as pressões para que 
sejam derrubados os vetos presidenciais opostos 
ao PNE 

2.2 - VETO PRESIDENCIAL EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO 

VINCULADO AO PIB

16 - (PE, ES) Reafirmar a liberação do PNE, em 
vincular percentual do PIB para a educação 

1� - (ES, PE, SP).Derrubar o veto presidencial 
ao investimento vinculado ao PIB em educação, 
feito pelo ex – Presidente FHC e mantido pelo 
Presidente Lula 

2.3 - PRAZOS E PROCESSOS PARA ELEVAÇÃO DOS INVESTI-

MENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO REFERENCIADOS AO PIB

18 - (RS, ES, GO, RN, TO) Ampliar conforme o 
previsto no PNE;

19- (PE, SP) Ampliar, a partir de �009, à base de 1% 
ao ano, atingindo os �% até �011;

�0- (ES, RO) Dos �% alcançados, 5,5% deve ser 
para a Educação Básica e 1,5% para a Educação 
Superior.

�1- (SP) Atingir, de imediato, �%, na perspectiva de 
alcançar 10%;

��- (SP) Alcançar �% e superar este valor, chegando 
a 

��- (MS) Alcançar em �011e, gradativamente, 
chegar a 10% em �015;

�4- (RO) Alcançar em (5,5% para a Educação 
Básica e 1,5% para a Educação Superior) e inserir, 
gradativamente, a partir de �01�, aos dois níveis de 
ensino, 0,5% ao ano, até atingir o teto de 1�%.

�5- (SE, ES, RS) - Alcançar �% em �008 e atingir 
10% em �011;

�� - (RJ, SP, PB) Garantir, no mínimo, 8%;

��- (AM, PE, MG, SP) Elevar o percentual para, no 
mínimo 10%;

�8 - (SC, AM) Aumento gradativo do percentual até 
alcançar 

29 - (PE) Estipular e/ou definir um prazo para 
que 10% do PIB Nacional seja repassado para a 
Educação Básica.
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3 - PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO INVESTIMENTO EM 
EDUCAÇÃO BÁSICA:

�0- (GO) Do esforço conjunto entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios, considerando um maior 
esforço da União, sem prejuízos aos investimentos 
ao Ensino Superior. Afinal, a União tem um menor 
comprometimento de suas receitas de impostos e 
contribuições com a educação básica comparados 
aos demais entes federados.

�1- (AP) Deve ser revisto o papel da União em 
termos de financiamento.

��- (PE, SP, SE, RJ) A União, ente que mais 
arrecada, deve contribuir com mais recursos à 
educação básica, sem prejuízos aos investimentos 
em Ensino Superior;

��- (GO) A União deve ser o maior responsável pelos 
investimentos em educação básica, sem prejuízos 
aos investimentos no Ensino Superior.

�4- (PE, SE) - O percentual vinculado ao PIB a ser 
investido na educação deve ser liderado pela União.

�5- (ES) Que a União assuma a responsabilidade 
real com o financiamento da Educação Básica no 
País. 

4 - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO – DRU
36 - (GO) O financiamento da educação deve ser 
ampliado, a começar pelo investimento dos recursos 
que já estavam garantidos pela Constituição e que 
atualmente são subtraídos pela DRU. 

�� - (ES, TO, MG, MA, SP, RS, AP) Pela revogação 
imediata da DRU 

Desdobramentos:

�8 - (SP, PE, SE, RJ) Para todas as áreas sociais..

�9- (SP) Para Educação e Saúde 

40- (AP, SP, MS) Para Educação 

5 - VINCULAÇÃO DE RECURSOS/MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5.1 - MDE E EDUCAÇÃO BÁSICA

41- (SP) Garantia do cumprimento dos artigos �0 
(com exclusão do inciso V) e 71da LDB, que definem 
as despesas que são consideradas ou não como 
manutenção de desenvolvimento do ensino 

4�- (SP) Desvinculação dos recursos destinados à 
educação de qualquer nível de contingenciamento 
de recursos provenientes de receitas da União.

5.2 - PERCENTUAIS VINCULADOS – EFETIVAÇÃO E AMPLIA-

ÇÃO DOS RECURSOS

4�- (SP) Obrigatoriamente vincular um mínimo 
de recursos (sem contingenciamento) de 18% da 
União e �5% da receita dos Estados, Distrito federal 
e municípios. 

44- (PE) Aplicar 18% dos recursos integrais da 
União com MDE.

45- (SP, PR, SE, SC, AP, MG) É necessário que os 
�5% dos recursos vinculados para a educação dos 
Estados, Distrito federal e Municípios sejam todos 
destinados para educação básica. 

4� - Emenda aditiva (ES, SP) Incluir no parágrafo 
40.1do Documento Referência:

No desafio para a garantia de uma educação 
de qualidade, a vinculação de recursos para a 
Educação deve se dar sobre o conjunto de todos 
os tributos e não somente sobre os impostos; É 
urgente a necessidade de aumento da alíquota de 
contribuição, inclusive salário educação;

5.2 - ELEVAÇÃO DOS PERCENTUAIS VINCULADOS

4�- (SE) Aumentar a vinculação federal de 18% para 
�0%, como também, da vinculação dos estados, 
Distrito Federal e Municípios de �5% para �0%, 
para gastos com educação, condicionada a um 
padrão mínimo de qualidade definido pelo MEC e 
Entidades;

48 - (PR, SC) Aumento da vinculação federal de 
18% para �0%;

49- (SP) Vinculação de �0% para os Municípios;

50- (RO, AP) Aumentar, gradativamente, o percentual 
dos gastos com a manutenção e desenvolvimento 
do ensino de �5% até para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios;

51- (CE) Assegurar o aumento progressivo dos 
recursos destinados à educação básica pública;

5�- (ES) Mudança da vinculação constitucional 
prevista no art. �1�para �0% da União e �5% 
Estados e Municípios;

5.3 - RESPONSABILIZAÇÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

5�- (SP) A responsabilização administrativa e 
fiscal dos gestores públicos que não executem a 
integralidade dos recursos orçamentários destinados 
à educação;
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54- (SP) Aprovação de Lei que puna com perda 
imediata de mandato aquele que incluir despesas 
com previdência, saúde, segurança, administração 
e cultura como gastos de MDE;

55- (SC, MG) Punição mais rígida para gestores que 
desviam recursos da manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

5.4 - OS APOSENTADOS E A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM-

ENTO DO ENSINO

5�- (PE, ES) Os gastos com MDE devem ser 
revistos, na perspectiva de reduzir, gradativamente, 
os recursos gastos com aposentadorias por dentro 
dos �5% obrigatórios da Educação nos âmbitos  
estadual e municipal, garantindo a paridade entre 
aposentados e ativos.

5�- (PR, SP, SE, MA, AP) Retirar da folha de 
pagamento com recursos dos �5% da educação as 
despesas com proventos dos (as) aposentados (as), 
devendo a União em regime de colaboração com os 
Estados e Municípios assegurar tais pagamentos;

58 - (SP, MA, MG) Desvincular os recursos, referente 
aos gastos com aposentadoria, dos obrigatórios das 
Secretarias Estaduais e Municipais de educação.

6 - GESTÃO FINANCEIRA, FUNDOS E CUSTO ALUNO-
QUALIDADE

59- (RS) O FUNDEB (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais de Educação) não 
atendeu a todas as expectativas dos trabalhadores 
em educação, mas foi um avanço em relação 
ao antigo FUNDEF (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério), que priorizava 
apenas ao Ensino Fundamental e discriminava a 
Educação Infantil e o Ensino Médio, fragmentando, 
conseqüentemente, a luta da categoria. 

�0- (PR) Os aspectos positivos do FUNDEB se 
pautam pela universalização do atendimento à 
educação, no acréscimo de 15% para �0% do 
FPE, FPM, ICMS, IPI, EXP, lei complementar 8�, 
mais o IPVA, ITBI e ITR. O controle social, através 
dos Conselhos do FUNDEB, tende a melhorar a 
transparência e a fiscalização. Ainda como recursos 
da educação, temos os 5% dos mesmos impostos 
do Fundo, sem a vinculação, e os �5% dos impostos 
próprios, estaduais e municipais. Portanto, o 
FUNDEB é apenas uma parte do financiamento da 
educação. 

�1- (PR) O fato é que o FUNDEB, por si só, não é 
suficiente para garantir a universalização da oferta 

de vagas e tampouco a permanência do aluno 
na escola até a conclusão do Ensino Médio com 
qualidade, portanto temos que cobrar a aplicação 
dos recursos da educação para além deste fundo. 

62 - (SP) O processo de qualificação da oferta 
educacional no Brasil, de forma a garantir condições 
equalizadoras de oferta, exige que a União ressarça 
Estados e municípios dos recursos referentes ao 
débito da complementação do Fundef, fruto do não 
cumprimento dos critérios legais de cálculo definidos 
na Lei 94�4/9�”. 

6.1 - CUSTO ALUNO-QUALIDADE NO FUNDEB

63 - (SE, PE, SP) A política de financiamento, 
nos termos de um Sistema Nacional Articulado de 
Educação deve vir amparada pela definição de um 
custo aluno qualidade nacional, construído com a 
efetiva participação da sociedade civil, e capaz de 
mensurar todos os insumos necessários para uma 
educação de qualidade, com ênfase no investimento 
à valorização de todos os profissionais da educação 
básica. 

�4- (ES, MG, PR, SP) O custo–aluno qualidade, 
construído em parceria com a sociedade civil, deve 
ser uma das principais referências no âmbito do 
financiamento da educação, de tal forma que o valor 
mínimo do FUNDEB garanta a presença, em todas 
as escolas do país, de todos os insumos previstos 
no PNE e na LDBEN.

�5- (PE, SP, SE) Para ser viabilizado, o custo aluno-
qualidade (CAQ) necessita da imediata ampliação 
do volume de recursos de contrapartida da União 
ao FUNDEB, pelo menos na ordem de 1% do PIB 
a mais a ser investido no novo fundo, ou seja, mais 
que R$ 19 bilhões de reais;

6.2 - FATORES DE PONDERAÇÃO NO FUNDEB:

��- (SP, SE, PA, DF, SC) As regras do FUNDEB 
devem prever um sistema de ponderação, em 
conformidade com os estudos sobre custo-aluno-
qualidade do INEP/MEC, que atribua:

- Peso maior ao ensino infantil para o recebimento 
de recursos;

- Índice de ponderação mais elevado para os 
recursos destinados à modalidade de ensino da 
Educação de Jovens e Adultos;

- Valores adequados às matrículas em tempo 
integral.

�� - (SP, SE) Que os fatores de ponderação do 
valor/aluno do FUNDEB leve em conta também as 
condições de oferta do ensino, considerando:
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- razão alunos/turma

- presença de biblioteca e laboratórios

- qualificação dos profissionais de educação;

�8 - (PE, PR, SE, PA, DF, SP, RJ) Neste momento de 
implantação do FUNDEB, se faz necessário ampliar 
para 1,5% o repasse do valor mínimo nacional por 
criança/ano na educação infantil de 0 a �anos, e 1% 
para e anos, de acordo com os estudos sobre custo-
aluno-qualidade que indicam que esta é a etapa 
mais custosa da Educação Básica; 

69- (RO) É preciso redefinir as balizas dos fatores 
de ponderação do Fundeb, conforme estudos de 
custo aluno-qualidade, determinando diferenciações 
baseadas no custo real e qualificado de cada etapa 
e modalidade. Assim, a creche e pré-escola custam 
mais que as demais etapas e modalidades e EJA 
deve ter isonomia em relação às demais etapas;

�0- (RO) Corrigir a média nacional do valor 
repassado por aluno pelo FUNDEB, elevando-a 
para, no mínimo, r$ �.500,00, considerando que o 
custo aluno qualidade deve ser a principal referência 
no âmbito do financiamento da educação;

�1- (PR) Reajuste dos valores percentuais, por 
aluno, do FUNDEB (fator de correção �0%);

��- (BA) Desvincular o valor aluno na dotação de 
recursos do FUNDEB;

6.3 - AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS/COMPLEMENTAÇÃO DA 

UNIÃO

��- (PR) Precisamos atacar o principal problema 
do financiamento educacional no país: a falta de 
recursos, exercendo um rígido controle social para 
que estes sejam devidamente aplicados. Para 
superar a fragmentação e o isolamento das políticas 
educacionais é preciso criar um Sistema Nacional 
Articulado de Educação que, através do regime de 
colaboração, pavimentará os recursos necessários 
para alcançarmos uma escola pública com qualidade 
social. O exemplo da política de financiamento da 
educação básica, através dos fundos, apresentou 
a possibilidade de melhorar os salários, reduzir as 
desigualdades, avançar na formação, porém, como 
não tem um caráter nacional e os recursos são 
insuficientes. Temos um longo caminho a percorrer 
para que as melhoras focalizadas e pontuais sejam 
amplas e permanentes.

�4- (SP) O CAQ deve ser viabilizado com a 
ampliação da complementação dos recursos da 
União ao FUNDEB, na ordem de 1% do PIB a mais 
para o novo fundo;

�5- (PI, SP, RN) Estudiosos da educação, em especial 
economistas, têm defendido a tese de que o Brasil 
não precisa ampliar os investimentos em educação 
como proporção de Produto Interno Bruto. Alegam 
que o patamar atual, de 4%, aproxima-se da média 
dos paises desenvolvidos, o mesmo valendo para a 
relação entre o entitamento na educação básica e 
o investimento na educação superior, de cerca de 
quatro para um. Esta abordagem, contudo, perde 
de vista dois aspectos: nosso baixo PIB per capita 
e nossa elevada divida educacional. Se quisermos 
chegar acelerar o passo e superar um século de 
tarso no prazo de uma geração, não há como fazê-
lo sem investimentos na educação da ordem de �% 
a �% do PIB. Neste esforço, que deve ser nacional, 
o PDE, considerada a complementação da União ao 
FUNDEB, deve acrescentar, a partir do quarto ano de 
seu lançamento, R$ 19 bilhões anuais ao orçamento 
do Ministério da Educação para o FUNDEB, ou seja, 
0,�% do PIB apenas como contrapartida federal. 

�� - (SE) Ampliar os recursos destinados ao 
FUNDEB, para efetiva implantação do CAQ;

6.4 - FUNDEB/LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

��- (SP) Apoio à iniciativa de desvincular os 
recursos do FUNDEB ao orçamento do Município 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – 54% da folha de 
pagamento);

�8 - (PI) A transformação do FUNDEB em Fundo 
nacional, com igual per capita para todos os Estados, 
com ampliação dos recursos vinculados à Educação, 
incorporando outras formas de arrecadação e não 
só os impostos;

�9- (AP) Garantir, através do FUNDEB, a 
continuidade do PROMED para assegurar o 
financiamento das ações do Ensino Médio dos 
Estados;

80- (SP) Constituição de um Fundo Nacional de 
Educação com �0% dos recursos obrigatórios de 
cada ente da federação;

81- (MA) Criar um fundo único e permanente para 
o financiamento da educação básica, equivalente a 
10% do PIB.

8�- (MG) Regulamentar o Fundo para Educação 
Profissional FUNDEP, aprovado na primeira 
conferencia nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica.

6.5 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

8�- (RJ) Constituir as secretarias municipais, 
estaduais e do distrito federal em unidades 
orçamentárias permitindo-as gerir plenamente seus 
próprios recursos;
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84- (PR, BA, GO) Garantir a plena gestão financeira 
dos recursos às Secretarias Municipais de 
Educação, partindo das definições orçamentários 
em conjunto com o Conselho Municipal de Educação 
que fiscalizará as ações e execução das políticas 
públicas educacionais;

85- (SE) Assegurar aos secretários de educação a 
gestão dos recursos financeiros; 

8�- (AP) Estabelecer em Lei que os recursos do 
FUNDEB sejam gerenciados pelas respectivas 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação;

8�- (SC) Recursos do FUNDEB devem ser vinculados 
ao censo escolar em tempo real, adequado aos 
recursos no exercício do ano vigente;

6.6 - POLÍTICA DE CONVENIAMENTO NO FUNDEB

88 - (PE) A destinação de recursos públicos, em 
todas as esferas, apenas para instituições públicas 
de ensino; 

89- (PE) A União estabelecerá orientações de 
cunho legal para uma política de conveniamento 
entre o poder público e as Instituições de Educação 
Infantil Privadas sem fins lucrativos, por meio de 
um processo participativo que envolva Governo e a 
sociedade civil organizada. 

90- (PE) Tendo em vista a inclusão da educação 
infantil no FUNDEB, que prevê o fortalecimento 
dessa modalidade de ensino e a ampliação 
do seu atendimento, torna-se fundamental o 
acompanhamento do Ministério da Educação, 
dos convênios firmados de forma a garantir, 
gradativamente, a retomada do dever do estado para 
com a educação infantil, permitindo a construção da 
rede própria de atendimento no âmbito municipal de 
ensino, até o ano de �015. 

91- (SP) Extinguir progressivamente o conveniamento 
no Fundeb obedecendo ao seguinte cronograma de 
redução das matrículas nas instituições conveniadas 
em todos os sistemas públicos: 

a. �008: �5% de redução de convênios 

b. �009: de redução de convênios 

c. �010: �5% de redução de convênios 

d. �011: de redução de convênios 

9�- (SP) Congelar as matrículas conveniadas no 
Fundeb até �010 e reduzi-las na fração de �5% 
ao ano a partir de �01�, extinguindo-as até �015, 
quando todas as matrículas conveniadas devem se 
converter em públicas 

9�- (SP, RJ, ES) Evitar o conveniamento em 
estabelecimentos de educação especial. Isso fere o 
princípio legal da educação inclusiva. É preciso que 

APAEs e instituições similares sejam compreendidas 
como estabelecimentos assistenciais e ‘não 
educacionais. O Fundeb deve investir apenas em 
educação e não em assistência.” 

7 - CONTROLE SOCIAL

7.1 - MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

94- (RJ, PI, SC, MA, AL, PA, AP, AM) Tornar público 
e transparente as receitas e despesas do total de 
recursos destinados à educação em cada sistema 
público de ensino federal, distrital, estadual e 
municipal e assegurar a efetiva fiscalização da 
aplicação desses recursos por meio dos conselhos, 
do Ministério Público e da Sociedade civil 
Organizada;

95- (AP) Vincular a liberação dos recursos 
do FUNDEB para os Estados e Municípios 
mediante a efetiva implantação dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social;

9� - (AP) Alterar o texto do §1º do Art. �4da Lei do 
FUNDEB para: onde se lê “legislação específica”, 
leia-se “Lei Complementar”.

Art. �4. O acompanhamento e o controle social 
sobre a distribuição, a transferência e a aplicação 
dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto 
aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 
conselhos instituídos especificamente para esse 
fim.

§º Os conselhos serão criados por legislação 
específica, editada no pertinente âmbito 
governamental, observados os seguintes critérios 
de composição;

97 - (AM) Implementar mecanismos de fiscalização 
e controle que assegurem o rigoroso cumprimento 
do Art. �1�da Constituição Federal e do FUNDEB;

98 - (GO) Exigir mais rigor na aplicação das Leis 
pelos tribunais de contas dos entes federados, de 
forma a penalizar os infratores pela má aplicação 
dos recursos da educação;

7.2 - COMPETÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO

99- (GO, AP) Fortalecimento e regulamentação 
do papel fiscalizador dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 
considerando a composição e suas atribuições 
legais;

100- (RJ, SP) Delegar aos Conselhos Nacional, 
Estaduais, Distrital e Municipais de educação o 
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acompanhamento e controles sociais dos recursos 
destinados à educação qual seja a sua origem; 

101- (SC) Permitir que os conselhos de 
acompanhamento/fiscalização do FUNDEB (estado/
município) possam vetar determinados gastos que 
superam determinados valores;

7.3 - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE SOCIAL

10�- (PR, SC) Capacitação/formação dos 
conselheiros do FUNDEB para que tenham uma 
atuação efetiva e qualificada, inclusive para os 
Conselhos dos Municípios que não aderiram ao 
PDE;

10�- (SC) Que os Conselhos de Fiscalização do 
FUNDEB em nível estadual dêem mais apoio e 
assistência aos conselhos municipais;

104 - (AL) Maior fiscalização dos conselhos 
municipais e estaduais, na aplicação dos recursos;

105- (AP, GO) Implementação de cursos de 
qualificação permanente aos membros dos 
Conselhos do FUNDEB no âmbito Estadual e 
Municipal;

10� - (MS) Apoiar a criação de Conselhos Municipais 
de Educação, proporcionando dotação orçamentária 
para custeio dos mesmos e, promover capacitação 
de conselheiros Estaduais e Municipais de controle 
Social, vinculados a Educação.

10�- (MA) Formar conselhos para gerenciamento 
e controle fiscal dos recursos do FUNDEB, bem 
como garantir suporte técnico contábil e jurídico aos 
Conselheiros do FUNDEB, a fim de que exerçam 
com maior autonomia e segurança suas funções;

8 - POLÍTICA ECONÔMICA E REFORMA TRIBUTÁRIA:

108 - (SP, SE, PE, AP, PR) O alcance do Sistema 
Nacional Articulado de Educação passa por 
uma modificação imediata na estruturação do 
financiamento da educação básica. A União deve 
desempenhar papel mais efetivo. Para tanto, é 
preciso que os setores educacionais pressionem e 
colaborem com o Congresso Nacional na construção 
de uma Reforma Tributária ampla e justa socialmente, 
que proíba as políticas de renúncia e guerra fiscal 
responsáveis por grave prejuízo ao investimento de 
recursos nas áreas sociais, em especial, na educação 
básica. Essa Reforma Tributária deve estabelecer 
que não só os impostos, mas todas as contribuições 
sociais façam parte da vinculação de recursos à 
educação. E o financiamento da educação deve ter 

como referência o estabelecimento de uma política 
de custo-aluno qualidade nacional;

109 - (PE, SP) O financiamento da Educação tem 
como base e pressuposto as opções de política fiscal 
e tributária do país, por isso, nas reformas legais 
dessas áreas deve ser levado em conta a ampliação 
dos recursos disponíveis à Educação, tendo como 
medidas nesse sentido: a tributação das grandes 
fortunas (IGF), a fiscalização e a estimulação 
para garantir do cumprimento da arrecadação em 
todos os entes federados, a elevação da alíquota 
do Salário-Educação, a redução do superávit fiscal 
em benefício das políticas sociais, a relativização 
da DRU e a aprovação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e Social – LRFS

110- (PE, SP, SE) Outro fator limitante de recursos 
é o comprometimento elevado com serviços da 
dívida pública que correspondem, em média, a 
duas vezes o gasto público anual em educação. 
Portanto, é fundamental que os recursos atualmente 
canalizados para a dívida pública (8% do PIB ao 
ano) sejam destinados à área socia”. 

111- (SP, SE, MG) A realização de uma reforma 
tributária que crie um modelo mais justo que o 
atual, tributando o capital especulativo, as grandes 
fortunas (imposto ainda não regulamentado), o 
latifúndio improdutivo e o capital financeiro, além de 
reduzir as disparidades regionais na distribuição da 
receita tributária;

11�- (AP, PR) A conversão das dividas externa e 
interna em recursos da educação;

11�- (AM) Acompanhar o Rendimento Anual 
Tributário, de onde se destinará os recursos do 
fundo - impostos federais, estaduais e municipais o 
que garante a educação fiscal;

114 - (MG) Incentivos fiscais ou imposto único 
para as escolas privadas que ofereçam bolsas de 
estudo;

115- (SP) É urgente o aumento da alíquota de 
contribuição social, inclusive do salário educação;

11� - (PR) Retirar o salário-educação do cálculo do 
percentual vinculado à educação da União;

11� - (PR) Garantir uma reforma tributária que 
supere a concepção de recursos da União como 
mera garantia de equidade, entendida como 
compensação de desigualdades extremas, para 
uma concepção de redistribuição dos recursos 
como forma de garantir cada vez mais a igualdade 
de recursos, no sentido de combater a desigualdade 
entre os municípios em termos de investimento em 
educação;
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EIXO IV - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

1 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A DIVERSI-
DADE E VALORIZAÇÃO DOCENTE

1– (RJ) Substituir o item �do parágrafo do 
Documento Referência por: Oferta de recursos 
materiais e formação continuada aos profissionais 
da educação para tornar o espaço escolar um lugar 
sócio-cultural pleno de direitos de aprender e de 
respeito à diversidade.

�- (MA) Elaborar, implantar e avaliar uma sistemática 
de formação inicial e continuada para os profissionais 
da educação básica visando garantir o direito ao 
trato democrático da diversidade.

�- (MA) Assegurar política de valorização do 
profissional da educação do campo, da educação 
indígena, da educação especial e da educação de 
jovens e adultos.

4 - (DF) Ampliação na capacitação de profissionais 
para sua atuação no tema do Africanismo (Lei nº 
10.��9/0�);

5- (PR) Promover políticas de formação continuada 
contemplando os estudos de gênero e diversidade 
sexual. 

�- (BA) Garantir a efetividade da formação inicial 
e continuada de professores indígenas em todos 
os níveis e modalidades assegurando também 
a inclusão da temática indígena no currículo 
da educação básica e superior, favorecendo o 
conhecimento da cultura indígena para todos os 
professores do sistema público de ensino.

�- (RO, GO) Garantia de formação continuada 
para professores que atuam nas comunidades 
remanescentes de quilombos e ribeirinhas de 
forma a contemplar a valorização dessas culturas, 
preferencialmente que esses professores sejam das 
próprias comunidades;

8 - (BA) Criar programas de formação em educação 
ambiental para profissionais de educação, 
articulados com a sociedade civil organizada a nível 
de capacitação, extensão e pós-graduação, criando 
um fundo financeiro e material.

9 - (BA) Formação inicial e continuada e valorização 
dos trabalhadores em educação do campo e 
elaboração de materiais adequados ao contexto do 
campo.

2 - POLÍTICAS PÚBLICAS

10 - (ES) No Parágrafo 5� do Documento Referência 
substituir a fim de aperfeiçoá-las por a fim de 
transformar as práticas pedagógicas. 

11- (PE) No parágrafo �0 do Documento Referência 
substituir o poder público poderá indicar políticas 
que possibilitem por “deverá formular e implantar 
políticas que viabilizem”

1�- (MA) Elaborar políticas públicas que garantam a 
todos (quilombolas, afro-descendentes, indígenas, 
pessoas com necessidades educacionais 
especiais, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, 
simpatizantes – GLBTS, pessoas privadas de 
liberdade, mulheres, jovens, adultos e idosos), o 
acesso e a permanência com sucesso à educação 
de qualidade articuladas com as demais políticas 
sociais.

1�- (DF) Garantir a obrigatoriedade do apoio 
financeiro às políticas de diversidade;

14- (PR) Políticas públicas que garantam a 
efetiva universalização da escola e o atendimento 
a diversidade como um principio, entre outras 
legislações, ao disposto no artigo º da constituição 
federal ao exemplo da Lei Maia da Penha – Lei 
11.�40/0�, Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e a LDB em seu art.e incisos 1,�,�,4e 10.

3 - GESTÃO ESCOLAR 

15 - (MS) Garantir autonomia e financiamento 
(Federal, Estadual e Municipal) para as escolas 
decidirem sobre a elaboração e execução de 
projetos que atendam as necessidades específicas 
da Inclusão e Diversidades.

1�- (CE) As escolas públicas e privadas deverão 
atender ao preceito legal da inclusão, respeitando 
as etapas de desenvolvimento cognitivo, emocional 
e motor de cada aluno, oferecendo suporte para o 
acesso, permanência e sucesso na escola.

4 - PRÁTICA EDUCATIVA E DIVERSIDADE

1�- (SE, SP) Incluir no Documento Referência, entre 
o título do eixo IV e o parágrafo 4�:

A escola pública, por definição do seu espírito e 
principio, é e deve ser inclusiva e diversa. Apenas 
dessa forma e com certeza, podemos avançar a 
uma sociedade democrática e solidária. 

18 - (ES) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
substituir na adaptação do homem e da mulher ao 
meio social e no contexto das relações de poder por 
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nas relações do homem e da mulher com o meio 
social e no contexto do jogo das relações de poder. 

19 - (SP) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
substituir na adaptação do homem e da mulher ao 
meio social e no contexto das relações de poder 
por e na transformação das relações entre o sujeito 
humano e o meio social, no contexto das relações 
de poder.

�0 - (PR) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
após no processo substituir histórico – cultural, na 
adaptação do homem e da mulher no meio social 
por: histórico-social-cultural, na interação do homem 
e da mulher no meio social. 

�1- (ES) No parágrafo 44 do Documento Referência, 
suprimir: desenvolvimento sustentável.

��- (SC) No parágrafo 44 do Documento Referência, 
substituir desenvolvimento sustentável por 
sociedade sustentável.

��- (AP) No parágrafo 44 do Documento Referência, 
substituir desenvolvimento sustentável por da 
sociedade de sustentação da vida. 

�4- (RJ) No parágrafo 44 do Documento Referência, 
substituir desenvolvimento sustentável por e 
relações sociedade-natureza.

�5- (ES) No parágrafo 45 do Documento Referência, 
após contemplar a diversidade, suprimir a expressão 
em contextos marcados pela desigualdade e 
exclusão social.

��- (RJ) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
substituir postura ética de não hierarquização das 
diferenças e em entender por não hierarquizar as 
diferenças e entender. 

��- (ES) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
suprimir e em entender que nenhum grupo humano 
e social é melhor do que outro.

�8 - (ES) Substituir o parágrafo 49 do Documento 
Referência por: 

Trabalhar pedagogicamente com a diversidade 
é complexo, sobretudo em um país como o Brasil 
marcado por profunda exclusão social. Alguns dos 
aspectos dessa exclusão – que nem sempre são 
discutidos no campo educacional – tem sido a 
negação das diferenças e a negação das condições 
de acessibilidade.

�9 - (MG) No parágrafo 51 do Documento Referência, 
substituir tendem a se omitir, negar e silenciar por 
se omitem e se silenciam. 

�0 - (ES) No parágrafo 5� do Documento Referência, 
após homofobia, xenofobia, incluir estéticofobia.

�1- (MG) Substituir o parágrafo 58 do Documento 
Referência, por:

Deve-se sensibilizar todas as escolas em relação a 
diversidade e suas múltiplas dimensões na vida dos 
sujeitos para que haja o compromisso em realizar 
ações pedagógicas concretas de transformação 
do sistema educacional em um sistema inclusivo 
democrático e aberto à diversidade. 

��- (ES) Substituir o parágrafo 58 do Documento 
Referência, por:

As modificações na estrutura social e a atividade 
dos movimentos sociais reivindicam novos direitos 
e desafiam as escolas públicas em relação à 
diversidade e suas múltiplas dimensões na vida 
dos sujeitos. Essa sensibilidade vem se traduzindo 
em ações pedagógicas concretas provocando 
transformações no sistema educacional público em 
um sistema inclusivo, democrático e pautado nos 
princípios da diversidade.

��- (ES) No parágrafo 59, item do Documento 
Referência, substituir bem como a melhor utilização 
do tempo e espaço pedagógicos por bem como 
a reorganização e utilização do tempo e espaço 
pedagógico e físico.

�4- (RJ) No parágrafo 59, item do Documento 
Referência, após a expressão jornada escolar, 
acrescentar preferencialmente, em horário integral. 

�5- (PI) No parágrafo 59 do Documento Referência 
substituir os itens 5 e � por: percebam a 
necessidade da construção de práticas e projetos 
políticos pedagógicos que contemplam a educação 
ambiental, a educação fiscal, a educação do trânsito 
e o desenvolvimento sustentável respeitando as 
questões concernentes à diversidade humana, 
cultural e regional como um dos eixos de orientação 
curricular”.

��- (RJ) No parágrafo 59 do Documento Referência, 
substituir o item por: Oferta de recursos materiais e 
formação continuada para tornar a escola um lugar 
pleno de respeito a diversidade e práticas e projetos 
políticos-pedagógicos que contemplem a educação 
ambiental e à relação sociedade-natureza; 

��- (AP) Garantir e assegurar que o FNDE, 
através do Plano Nacional do Livro Didático, 
adote como critério para compra e financiamento 
do livro didático, que as editoras cadastradas que 
considerem a inclusão da diversidade ambiental, 
cultural e das especificidades regionais na parte 
referente ao Núcleo Comum, nos livros de educação 
básica estejam contemplados os estudos da história 
e da cultura afro-brasileira, assim como adoção de 
trabalhos científicos de autores regionais;
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5 - EDUCAÇÃO DO CAMPO

�8 - (PI) Substituir o item �do parágrafo �0 do 
Documento Referência, por: 

A autonomia às escolas do campo, especialmente 
na construção do projeto pedagógico e no uso 
dos recursos financeiros, bem como a efetivação 
de mecanismos de participação colegiada das 
comunidades na organização, gestão escolar e no 
uso dos recursos financeiros

�9 - (PI) No item do parágrafo do Documento 
Referência, substituir A autonomia às escolas do 
campo, especialmente na construção do projeto 
pedagógico e no uso dos recursos financeiros por 
A garantia dos recursos financeiros necessários às 
escolas do campo, no que concerne à preservação 
de sua autonomia na construção do projeto 
pedagógico; à formação de professores e alunos 
com relação às novas tecnologias (...)

40 - (PR) Substituir o item 9 do parágrafo �0 do 
Documento Referência, por: 

Ampliação da oferta da educação em todos os níveis 
e modalidades nas escolas do campo por meio de 
políticas públicas efetivas e ações direcionadas 
ao fortalecimento e radicalização da interiorização 
da escola do/ no campo como articuladora entre 
educação, políticas públicas e desenvolvimento 
sustentável. 

41- (TO) Ampliar o acesso de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos, residentes nas zonas 
rurais, à escola do campo em todos os níveis da 
educação básica.

4�- (MG) Criação de programas de formação e 
pesquisa para educadores atuantes nas escolas 
do campo, gestores e técnicos educacionais, 
desenvolvidos com a participação de pesquisadores 
nas áreas de antropologia, sociologia, etc.

4�- (PR) Viabilizar as modalidades como EJA para 
homem e a mulher do campo, nas localidades onde 
vivem e trabalham, respeitando suas especificidades 
quanto aos horários e calendário escolar.

44- (CE) As escolas do campo deverão ser criadas e 
mantidas de acordo com os padrões básicos de infra-
estrutura que contemplem: transporte intercampo, 
equipamentos tecnológicos de informação e 
comunicação e agrícolas, material didático, acervo 
bibliográfico, quadra esportiva, laboratórios, salas 
de aula equipadas com condições, sanitários 
satisfatórias.

45- (MA) Criar condições para implantação da 
educação à distância para os profissionais que 
atuam no campo.

4�- (BA) 10% do PIB destinados à educação do 
campo. 

4�- (ES) Elevar em 50%, no mínimo, a per capta 
aluno do FUNDEB dos alunos do campo;

6 - EDUCAÇÃO E AFRODESCENDÊNCIA

48 - (RJ) Substituir o item 8 do parágrafo �0 do 
Documento Referência, por: 

Reconhecimento dos saberes e culturas das 
comunidades remanescentes de quilombos, 
garantindo a construção coletiva e autônoma de 
projetos políticos-pedagógicos que atendam as 
necessidades locais.

49 - (PR) Inclusão no Plano de Metas e 
Compromisso de Todos pela Educação, do PDE, um 
compromisso especifico voltado para a atenção das 
relações étnico-raciais no ambiente escolar, com a 
efetivação da Lei 10.639∕2003 assegurando dotação 
orçamentária, apoio técnico, pedagógico, estrutural 
e bibliográfico para sua implantação.

50 - (PR) Criação junto a CAPES/MEC de um 
programa específico voltado para a formação de 
especialistas, mestres e doutores(as) negros e não-
negros identificados com a pesquisa da História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana em todas as áreas 
do conhecimento.

51- (PR) Ampliação da oferta por parte das 
instituições de ensino superior públicas, de cursos de 
extensão, especializações, mestrados e doutorados 
sobre relações étnico-raciais no Brasil e História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana.

7 - EDUCAÇãO INDÍGENA

5�- (MG, ES) No item do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir a expressão ensino bilíngüe 
por: 

a) ensino multilíngüe (MG)

b) com ensino específico, diferenciado, bilíngüe e 
intercultural. (ES) 

5�- (ES) Incluir no item 4do parágrafo �0 do 
Documento Referência: garantir ingresso dos 
profissionais nas redes de ensino assim como 
nos setores de educação indígena por meio de 
concursos públicos.

54- (PR) Garantir a utilização da língua indígena, 
como língua de instrução e não somente como 
tradução, nas escolas indígenas que assim 
desejarem, sem a exclusão do ensino da língua 
portuguesa.
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55- (PR) Formação (inicial e continuada) e 
habilitação de professores indígenas (em 
licenciatura intercultural) e demais profissionais 
das escolas indígenas, propiciando a elaboração 
e desenvolvimento de propostas pedagógicas e 
materiais didático-pedagógicos coerentes com as 
realidades e projetos de auto sustentabilidade das 
populações indígenas. Elaboração e execução de 
concurso público para professores indígenas e 
demais profissionais das escolas indígenas.

8 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

5�- (SP) Incluir no parágrafo 4� do Documento 
Referência, após as palavras diversidade regional: 
a educação no campo; a educação de pessoas 
com necessidades educacionais especiais, 
dentre elas as que têm deficiências, altas 
habilidades/ superdotação e transtornos globais do 
desenvolvimento.

5�- (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir a educação de pessoas com deficiências 
e altas habilidades por a educação de pessoas 
portadoras de necessidades especiais e altas 
habilidades.

58 - (RJ) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir a expressão educação de pessoas 
com deficiência e altas habilidades por educação 
de pessoas com necessidades educacionais 
especiais. 

59 - (PB) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após pessoas com deficiência a 
expressão distúrbios do desenvolvimento global. 

60 - (ES) Incluir no final do parágrafo 46 do 
Documento Referência: levando em conta a 
especificidade e particularidade de cada uma 
delas. 

�1- (PI) Incluir entre os parágrafos e 4� do 
Documento Referência: 

A educação especial, na perspectiva da educação 
inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão 
escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas turmas comuns do ensino 
regular, orientando os sistemas de ensino para 
garantir o acesso ao ensino comum, a participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais 
elevados de ensino; a transversalidade da educação 
especial desde a educação infantil até a educação 
superior; a oferta do atendimento educacional 
especializado; a formação de professores para o 
atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão; a 
participação da família e da comunidade; a 

acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 
mobiliários, nas comunicações e informações; e a 
articulação intersensorial na implementação das 
políticas públicas.

��- (RJ) Substituir o parágrafo �0.� do Documento 
Referência por: 

Oferta de serviço de apoio pedagógico especializado 
aos alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais nas classes comuns da rede pública 
de ensino, preferencialmente com professores 
com formação nas diferentes áreas em Educação 
Especial, na perspectiva da Educação inclusiva.

��- (MG) Incluir no parágrafos �0 do Documento 
Referência, após atendimento educacional 
especializado: oferta do atendimento educacional 
especializado, extraturno aos estudantes com 
deficiência, altas habilidades/superdotação e 
com transtornos globais do desenvolvimento, 
de preferência na rede pública de ensino, com 
professores e profissionais especializados com 
formação nas diferentes áreas da educação especial 
estipulando o número de alunos por turno. 

�4- (RR, PB, PE, CE) Transformação dos sistemas 
educacionais em sistemas educacionais inclusivos 
e a afirmação da escola como espaço fundamental 
para a valorização da diversidade e garantia de 
cidadania;

�5- (RR) Criar formas e mecanismos de melhorar o 
acesso e a permanência dos alunos com NEE nas 
classes comuns do ensino regular, fortalecendo a 
inclusão educacional nas escolas públicas; 

��- (CE) Incluir crianças, adolescentes e jovens 
com necessidades educacionais especiais no 
ensino regular. 

��- (PE) Realizar o debate da inclusão com toda 
a Educação Básica, aprofundando a discussão 
sobre a construção de aprendizagens nos diversos 
espaços educativos, assim como a reflexão a 
respeito da superação da enturmação por nível 
de conhecimento e da possibilidade de avanço 
e de desenvolvimento de cada aluno na sua 
individualidade e seu desenvolvimento integral, 
com uma atenção especial ao ensino médio, tendo 
em  

vista o pouco acúmulo e debate sobre a inclusão 
para este nível de ensino. 

�8 - (PE) Priorizar inclusão de crianças com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 
na educação infantil, buscando a universalização 
do acesso e garantindo a permanência da oferta 
de atendimentos especializados em estimulação 
precoce.
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�9 - (AC, CE) Expandir e fortalecer o Atendimento 
Educacional Especializado, que deve ser realizado 
no contra-turno, disponibilizando acesso ao currículo 
e proporcionando independência para a realização 
de tarefas e construção de autonomia. Esse serviço 
diferencia-se da atividade de sala de aula comum, 
não sendo substitutivo à escolarização. 

�0 - (AM, AL, RR, TO) Implementar serviços de 
apoio especializado, através da organização e 
implementação de sala de recursos multifuncionais, 
visando promover o atendimento individualizado dos 
alunos com necessidades educacionais especiais 
(deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades) nas escolas públicas, com a 
atuação de profissionais qualificados;

�1- (TO) Efetivação das redes de apoio aos 
sistemas educacionais, através de parcerias com 
a saúde, ação social e cidadania para atender as 
pessoas com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

72 - (PR) Ampliar a equipe multiprofissional para 
o atendimento em Educação Especial nas escolas 
públicas regulares.

��- (TO) Garantir, quando necessário, a presença 
do Professor auxiliar, do tradutor intérprete, do guia 
intérprete para as salas do ensino regular com alunos 
inclusos de modo a viabilizar sua permanência no 
processo de escolarização;

�4- (PR) Garantir na Formação Continuada dos 
trabalhadores da educação do Ensino Regular 
conteúdos referentes à inclusão de pessoas com 
deficiência.

�5- (PR) Implementar/incluir os conteúdos 
programáticos de Educação Especial na formação 
docente em curso de Formação Profissional.

76 - (PR) Definir diretrizes para as Instituições de 
Ensino Superior, garantindo o processo de inclusão 
na formação de profissionais da Educação.

��- (PR) Oferecimento de oportunidades de formação 
continuada, inclusive em nível de especialização, 
pelas instâncias educacionais reconhecidas, aos 
professores que já estão exercendo o magistério.

�8 - (AM) Distribuir livros, materiais didáticos, 
equipamentos e mobiliários adaptados para alunos 
com necessidades especiais; 

79 - (AM) Garantir financiamento para a aquisição 
de transporte escolar para atender aos alunos 
com necessidades educacionais especiais que 
apresentem limitações físicas e mobilidade 
reduzida.

80 - (PB) Incluir a LIBRAS no currículo da Educação 
Básica.

81- (DF) Políticas públicas para o ensino de libras 
para os profissionais servidores;

82 - (RO) Legalização da profissão do intérprete 
educacional e implantação do Curso de Letras/
Libras em todas as Instituições de Ensino Superior;

8�- (AC) Fortalecer parcerias com órgãos 
governamentais e não-governamentais para 
promover acessibilidades arquitetônicas, serviços 
de saúde, assistência social, justiça e trabalho. 

84- (RR) Criar e cumprir mecanismos que garantam 
a acessibilidade para favorecer o desenvolvimento 
do processo educacional, garantindo acessibilidade 
a todos os espaços da escola (adequando as já 
existentes), a comunicação, mobiliários, materiais 
didáticos e pedagógicos; 

85- (DF) Oferta de EJA diurno para alunos com 
necessidades especiais;

8�- (CE) Inserir adolescentes e jovens com 
necessidades educacionais especiais no mercado 
de trabalho.

9 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

8�- (SE) No item 5do parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir educação ambiental e 
o desenvolvimento sustentável por educação 
ambiental e a sustentabilidade.

88 - (SC) No item do parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir desenvolvimento sustentável 
por sociedade sustentável.

89 - (AP) No item do parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir desenvolvimento sustentável 
por desenvolvimento da sociedade e sustentação 
da vida. 

90 - (PR) Garantir por meio de recursos públicos, 
a implementação e acompanhamento da Lei 
9�95/99.  

91 - (BA) Intensificar os programas de educação 
ambiental nas escolas de ensino básico com vistas 
de melhorar a participação da comunidade escolar 
nos projetos pedagógicos que contemplem as 
diretrizes da educação ambiental. 

9�- (AC) Garantir a oferta do ensino médio aliado 
à formação técnica profissional nas áreas agro-
florestal, ecologia, desenvolvimento sustentável, 
elaboração e gestão de projetos de fortalecimento 
comunitário, nas reservas extrativistas.
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9�- (PR) Garantia de recursos públicos para 
formação inicial e continuada dos profissionais de 
educação, voltada para Educação Ambiental. 

10 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
RISCO

94- (GO) Elaboração de políticas públicas de 
inclusão e permanência de adolescentes em 
regime de Liberdade Assistida e em situação de 
rua, que assegurem o cumprimento dos princípios 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 
respeito aos direitos do adolescente, como pessoas 
em um período peculiar de seu desenvolvimento.

95 - (MA) Implantar cursos de formação profissional 
na modalidade a distância para pessoas privadas 
de liberdade, de acordo com a peculiaridade 
socioeconômica regional. 

11 - DIVERSIDADE SEXUAL

9�- (PR) Realizar constantemente análise de livros 
didáticos e paradidáticos utilizados nas escolas - 
conteúdos e imagens – para evitar as discriminações 
de gênero e de diversidade sexual e, quando for 
constatado, que sejam retirados de circulação.

12- ORGANIZAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR

9�- (CE) Garantir que a jornada escolar, no ensino 
fundamental, seja ampliada, progressivamente, 
com vistas ao desenvolvimento de habilidades 
e competências nas diferentes áreas do 
conhecimento.

98 - (PR, SC) Criar unanimidade à escola em tempo 
integral, contemplando conhecimentos clássicos e 
projetos culturais vinculados do mundo do trabalho, 
contraturno, etc. Espaço de formação integral.

13 - VIOLÊNCIA NA ESCOLA

99 - (PR) Prever financiamento que subsidie 
condições técnicas e estruturais para a realização 
de diagnóstico e pesquisa no âmbito das instituições 
educacionais, na perspectiva do enfrentamento da 
violência. 

100 - (DF) Implementação de políticas públicas 
contra a violência pelo MEC e Secretarias de 
Educação com mediação de especialistas; 
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EIXO V - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

1 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

1- (PR, PE) A formação dos/as trabalhadores/as em 
educação deve ser entendida na perspectiva social e 
posto no nível da política pública, tratada como direito, 
superando o estágio das iniciativas individuais para 
aperfeiçoamento próprio. Esta política deve ter como 
componentes, juntamente com a carreira, a jornada de 
trabalho e a remuneração, elementos indispensáveis 
à implementação de uma política de valorização 
profissional. Deve ser pensada como processo 
inicial e continuada como direito dos profissionais da 
educação e dever do estado, garantindo as condições 
para esse processo formativo. 

�- (AM) Implantar um Sistema Nacional de formação 
dos profissionais da Educação, que articule a 
formação inicial com a formação continuada dos 
docentes, envolvendo todas as licenciaturas, bem 
como o papel da UAB, dos Centros de Faculdades 
de Educação e da CAPE’S. 

�- (MA, AL, BA, PE, PR, SC, MG, RO, AP, SP, RR, 
TO, RN, MT, PI) Definir estratégias que garantam 
políticas consistentes, coerentes e contínuas 
de formação inicial e continuada e valorização 
profissional efetiva de todos os trabalhadores da 
educação. Formação sustentada, prioritariamente, 
por conhecimentos historicamente produzidos e que 
contribuam para a emancipação dos formandos. 
Conhecimentos teóricos sólidos nas áreas da 
filosofia, sociologia, psicologia, antropologia e 
pedagogia; incluindo nesse processo as trocas de 
experiências, os saberes, as histórias de vida e as 
habilidades dos formandos.

4- (TO, RR, PR, AL, AP, BA, MG, PE, SP, PI, RS, 
RO, SC) Ampliar o Programa Pró-funcionário, para 
os funcionários da educação nas redes Estadual e 
Municipal, bem como garantir a criação de cursos 
de graduação que proporcionem a continuidade da 
profissionalização em nível superior dos cursos da 
área �1. 

5- (PB) Fortalecer as faculdades e centros de 
educação das instituições superiores para a 
formação inicial e continuada, incluindo programas 
de incentivo para professores e estudantes dos 
cursos de licenciatura que atuam na educação 
básica.

�- (PR) Considerar na formação inicial a articulação 
entre teoria e prática, ensino e pesquisa nos 
cursos presenciais. Que as IES isoladas se tornem 
Universidades. Criar programas de bolsas para 

alunos de licenciaturas, aumentando as vagas 
nas universidades estaduais e federais. Plano 
emergencial para a área das licenciaturas exatas 
que apresentam falta de professores/as.

�- (PR) Ampliação da oferta de cursos presenciais 
de formação inicial por meio da ampliação de campii 
avançados das IES públicas.

8 - (RO) Garantia de investimentos para formação, 
inicial e continuada em nível médio, graduação 
e pós-graduação latu sensu e stricto sensu, para 
todos os profissionais da educação 

9 – (RR, AC) Curso de Licenciatura em Pedagogia 
voltado para a Educação Infantil e EJA. Promover 
a formação continuada dos profissionais da 
educação que atuam em EJA, favorecendo a 
implementação de uma prática pedagógica pautada 
nas especificidades dos sujeitos do EJA e adoção de 
uma postura mediadora frente ao processo ensino 
aprendizagem. Qualificar docentes e gestores para 
atuação nos cursos de Educação Profissional, 
integrada a Educação Básica, na modalidade de 
EJA – PROEJA. 

10 - (RR) Valorização dos estágios dos cursos de 
licenciatura, proporcionando a articulação entre as 
escolas públicas, como referência, e as Instituições 
formadoras de educadores. 

11- (SC) Contemplar na formação inicial (graduação) 
curso de pedagogia com duração de anos e extinguir 
em longo prazo o ensino médio (modalidade 
normal) ou ampliar incentivos para caminhar a uma 
graduação. 

1�- (AC) Capacitar professores e pessoal de apoio 
das escolas para utilização plena da tecnologia 
da informática, a fim de desenvolver programas 
educativos apropriados que possam contribuir 
para transformar a escola numa organização que 
aprende, se moderniza e evolui mais rapidamente. 

1�- (AC) Ofertar cursos técnicos, através de 
acordos institucionais, na modalidade de educação 
à distância, para o pessoal de apoio das unidades 
escolares garantindo a atualização e consolidação 
de suas identidades, visando à melhoria de suas 
atuações 

14- (AC) Oferta da formação para professores da 
zona rural, pensada a partir de um modelo formativo 
que ultrapasse a especialização por disciplinas, 
buscando uma lógica que se aproxime dos campos 
constituídos dos saberes, oportunizando diálogo 
entre as áreas e visando a configuração de uma poli  
valência com qualidade, inclusive utilizando-se das 
alternativas da educação à distância. 
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15– (AC) Implantação de ensino superior para 
os professores indígenas, bem como, oferta do 
programa de educação continuada para os já 
formados, voltado para essa especificidade de 
educação. 

1�- (AC) Implementar Programas de formação inicial 
e continuada que contemplem a discussão sobre 
gênero com destaque nas lutas contra as variadas 
formas de discriminação de sexo e violência contra 
mulher.

17 - (AP) Proporcionar aos profissionais da educação 
a formação continuada em informática básica e 
outras tecnologias existentes, que atendam as 
necessidades da sociedade tecnológica. 

18 - (AP) Promover capacitação sobre o currículo 
no Ensino Fundamental de 9 anos com todos os 
professores, técnicos e diretores visando estudos, 
adequação e reelaboração de matrizes curriculares 
e proposta pedagógica adequadas a esse fim.

19 - (MA) Substituir o parágrafo 84 por: Garantir 
a formação dos trabalhadores da educação 
presencial e a Distância em cursos de formação 
inicial, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, a partir de parcerias com 
instituições de Ensino Superior, prioritariamente, 
com as universidades públicas. 

�0- (SC, MS, AP) Substituir o parágrafo 84 por: A 
graduação não pode ser feita pela educação a 
distância. O curso a distância deve ser visto como um 
complemento e não um modelo. Garantir a formação 
inicial dos docentes da Educação Básica em nível 
superior de forma presencial, podendo a EAD ser 
utilizada como formação continuada. Estabelecer 
parcerias entre Universidade Estaduais e Prefeituras 
Municipais visando à formação continuada dos 
profissionais da Educação Básica que atuam nos 
Municípios, na modalidade à distância. 

�1- (PR) Extinção de todas as políticas de 
formação de Trabalhadores/as em Educação 
feita por “empresas” por apresentarem conteúdos 
desvinculados dos interesses da educação pública. 
Que se rejeite políticas aligeiradas de formação 
que têm como diretriz o parâmetro operacional do 
mercado, visam a um novo tecnicismo, e separam 
concepção e execução. 

��- (RR) Criação de cursos voltados para as novas 
tecnologias educacionais de forma a atender todos 
os profissionais da educação.

��- (RR) Bolsas para a formação dos educadores 
em nível de Mestrado e Doutorado com o 
estabelecimento de critério.

�4- (SC) Programas integrados para desenvolvimento 
de estágios para formação de professor envolvendo 
as redes e as IES.

�5- (SC) A política nacional de formação e 
valorização dos trabalhadores em educação deve 
contemplar aspectos estruturais, particularmente, e 
extinguir, paulatinamente, as soluções emergências, 
tais como cursos de graduação (formação 
inicial) a distancia, cursos de duração reduzida, 
contratação de profissionais liberais como docentes 
aproveitamento de alunos de licenciatura como 
docentes, uso complementar de telesalas).

Entre os aspectos estruturais a contemplar:

a) Construir comissão nacional de formação dos 
profissionais da educação para acompanhar os 
processos de criação, credenciamento e autorização 
de cursos e sua avaliação permanente.

b) Fortalecer as licenciaturas presenciais como 
porta de entrada para a formação dos profissionais 
da educação

c) Estabelecer prazo para extinguir o curso normal 
de nível médio no país, para que este deixe de 
ser considerando como a formação inicial dos 
professores e o patamar básico de remuneração.

d) Fortalecer as faculdades e centros de educação 
das IES para a formação de professores (inicial e 
continuada), instituindo programas de incentivo ás 
licenciaturas e aos professores universitários que 
se dedicam á educação básica.

e) Estabelecer para os cursos de pedagogia a 
duração mínima de anos para a sua realização.

f) Estabelecimento de um padrão de qualidade aos 
cursos de formadores de professores em todas as 
IES

g) Para uma efetiva política nacional de formação 
de professores merece destaque o papel dos IFES 
considerando que as mesmas historicamente se 
ocupam das pesquisas em educação e no ensino. 
Contudo urge que recebam efetivo aporte de novos 
concursos públicos para professores para dar conta 
da formação de professores, principalmente para a 
expansão de vagas dos cursos de licenciatura.

h) Criação de legislação para exigência de formação 
mínima na área da educação (pós-gestão escolar) 
exemplo para cargos de gestão na educação. 

��- (PR, AM) Garantia de licença remunerada para 
os/as Trabalhadores/as em Educação durante o 
período em que estiverem cursando especialização, 
mestrado e doutorado, sem prejuízo funcional de 
acordo com a implementação dos PCCS. 



��

propostas aos eixos

�� - (PR) Ampliação de vagas nas IES públicas 
para cursos de licenciatura, de pós-graduação e 
de formação permanente, na forma presencial, 
com garantia de financiamento público. (Municipais 
Estadual e Federal). 

�8 - (PR) Criação de mecanismos de integração 
entre os dois níveis de ensino (Básico e Superior) 
que possibilitem a formação e o aperfeiçoamento 
dos professores e funcionários, por meio, 
preferencialmente das universidades públicas, 
abrangendo também o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e extensão. 

�9- (BA) Diminuir carga horária de 40 horas para �0 
horas para o professor que participa da formação 
inicial sem perda salarial, bem como criar dispositivo 
legal que garanta que a dedicação exclusiva seja 
aplicada dentro da própria unidade de ensino. 

30 - (MS, AL, AP, SC) Garantir financiamento para a 
implementação de processos de formação inicial e 
continuada associada às necessidades e ao contexto 
das escolas, assegurando as questões relativas 
à diversidade e a sustentabilidade ambiental e, a 
valorização dos profissionais da educação básica 
(professores, especialistas de educação, gestores 
e funcionários administrativos), com o afastamento 
remunerado para a realização de cursos de pós-
graduação.

�1- (AP) Quanto ao sistema de ensino/
governo (municipal, estadual e federal), sua co-
responsabilidade está em promover, facilitar e 
assegurar acesso aos meios de formação inicial e 
continuada através de medidas como:

a) Garantia de cursos, de vagas, de acesso e 
condições de freqüência nas instituições públicas 
de formação inicial, bem como a continuação de 
escolaridade como especializações, mestrados, 
doutorados, etc.; 

b) Promoção e garantia de programas públicos 
permanentes de formação continuada para os/
as trabalhadores/as dos sistemas de ensino, com 
recursos financeiros, pessoal e reconhecimento da 
formação continuada como órgão/núcleo/divisão/
gerência integrada de forma permanente à estrutura 
(organograma) das secretarias de educação;

c) Diálogo com os/as trabalhadores, alunos/as, pais, 
mães, responsáveis e comunidade para a construção 
e execução dos programas de formação (inicial e 
continuada), considerando os diversos interesses e 
fazeres e a interdependência nas relações e entre 
os saberes;

d) Promover acesso aos educadores/as a meios 
e equipamentos capazes de possibilitar mais 
facilmente a busca de informações, conteúdos 

e vivências para ampliação de conhecimento 
pessoal. (visitas, excursões, encontros, bibliotecas, 
computadores, internet);

e) Garantir o financiamento de projetos de 
educadores/as, de construção-ampliação de 
conhecimentos, em parceria com instituições da 
sociedade civil, de forma desburocratizada, ou seja, 
com avaliação de sua importância e oportunidade 
feitas pela escola, bairro, comunidade.

f) Entrelaçar Programas de Pesquisa e de Extensão 
das Universidades assim como dos Centros de 
Pesquisa mantidos ou financiados pelo Poder 
Público, com a Educação Continuada dos/as 
trabalhadores/as dos sistemas Públicos de Ensino 
que atuam nas suas áreas de influência (municipal, 
estadual, regional, nacional)

g) Reestruração curricular das universidades 
públicas e particulares, de modo a incluir disciplinas 
/ conteúdos / programas curriculares, possibilitando 
a formação inicial e continuada dos/as educadores/
as para o atendimento aos/as educandos/as das 
séries iniciais do ensino fundamental, conforme as 
matrizes curriculares dos Estados.

h) Garantir que os cursos de formação realizados 
pelos professores e demais trabalhadores da 
educação infantil sejam pré-requisitos para 
a valorização profissional, materializados em 
promoção funcional, devendo constar no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários.

��- (PE, MG) Política de formação continuada para 
conselheiros e conselheiros que atuam na escola, 
garantindo as condições necessárias. 

33 - (SC) Elaborar planos específicos de formação 
e valorização do magistério (estadual/nacional) nos 
fóruns constituídos para tal fim.

�4- (PB) Transformar os pólos da UAB em Centros 
de Formação Continuada dos profissionais da 
educação pela universidade, em parceria com as 
redes de ensino público e a substituição dos tutores 
por professores efetivos. 

�5- (MA) Orientar e incentivar a prática educativa 
para a produção de conhecimentos dentro da 
própria escola.

��- (MA) Criar grupos de professores nas escolas 
para estudos e desenvolvimento de mecanismos, 
melhoria do ensino e estabelecimento.  

�� - (AM) Promover a regulamentação do artigo 
��, inciso II da lei 9�94/9�(LDB), quanto à licença 
remunerada para fins de estudo (Mestrado e 
Doutorado). 
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�8 - (PE) Garantia de estudo/aprofundamento da 
política de educação ambiental, história da África 
(Lei 10.��9), diversidade, etnia, racial, religiosa, 
orientação sexual e direitos humanos, etc..

�9 - (AL) Deslocar centros de formação para cidades 
pólos através de parcerias.

40- (AM) Realizar um Seminário Nacional sobre 
formação de profissionais de educação.

41- (PR) Que se rejeite políticas aligeiradas de 
formação que têm como diretriz o parâmetro 
operacional do mercado, visam a um novo 
tecnicismo, e separam concepção e execução. 

4�- (PE, PI, SP, RJ) A Constitucional No. 
53estabeleceu a obrigação de que lei federal fixe 
o piso salarial nacional do magistério, resgatando 
compromisso histórico firmado no Palácio do 
Planalto, em 1994, entre o Ministério da Educação, 
o Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(CONSED), a União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 
e outros atores sociais. 

A UAB e o PIBID, por seu turno, alteram o quadro 
atual da formação de professores, estabelecendo 
relação permanente entre educação superior e 
educação básica. É o embrião de um futuro sistema 
nacional público de formação de professores, 
no qual a União, por meio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) , assume enfim uma responsabilidade 
que, a rigor, sempre foi sua. 

No caso da UAB, estados e municípios, de 
um lado, e universidades públicas, de outro, 
estabelecem acordos de cooperação. Por meio 
deles, os entes federados mantêm pólos de apoio 
presencial para acolher professores sem curso 
superior ou garantir formação continuada aos já 
graduados. As universidades públicas, da sua parte, 
oferecem cursos de licenciatura e especialização, 
especialmente onde não exista oferta de cursos 
presenciais. Quando instalados os pólos previstos, 
todos os professores poderão se associar a um 
centro de formação nas proximidades do trabalho. A 
UAB dialoga, assim, com objetivos do PNE: “Ampliar, 
a partir da colaboração da União, dos estados e 
dos municípios, os programas de formação em 
serviço que assegurem a todos os professores a 
possibilidade de adquirir a qualificação mínima 
exigida pela LDB, observando as diretrizes e os 
parâmetros curriculares” e “Desenvolver programas 
de educação a distância que possam ser utilizados 
também em cursos semipresenciais modulares, 
de forma a tornar possível o cumprimento da meta 
anterior”.

Já o PIBID oferece bolsas de iniciação à docência 
aos licenciandos de cursos presenciais que se 
dediquem ao estágio nas escolas públicas e que se 
comprometam com o exercício do magistério na rede 
pública, uma vez graduados. As áreas prioritárias 
serão física, química, biologia e matemática, nas 
quais se nota a menor presença de professores em 
exercício com formação específica.

A CAPES passa a fomentar não apenas a formação 
de pessoal para o nível superior, mas a formação 
de pessoal de nível superior para todos os níveis 
da educação. Faz toda a diferença o que dispõe a 
LDB– “O Distrito Federal, cada estado e município e, 
supletivamente, a União, devem realizar programas 
de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isso, os recursos 
da educação à distância” – e o que propõe o 
PDE: “A União, o Distrito Federal, os estados e os 
municípios, inclusive em regime de colaboração, 
deverão promover a formação inicial, continuada, 
e a capacitação dos profissionais de magistério ”. 
Para dar conseqüência a essas responsabilidades, 
a União necessita de uma agência de fomento 
para a formação de professores da educação 
básica, inclusive para dar escala a ações já em 
andamento. 

4�- (MG, PB, PE, PR, TO) Substituir formação 
de professores por todos os profissionais da 
educação.

44- (PR) Estágio na formação inicial: Estágio das 
licenciaturas nos últimos anos como “residência”, 
com bolsa de estudos para o período final da 
formação, sendo parte desta formação na Escola. 

45- (PR) Estágio na formação inicial: Regulamentar 
que as escolas Públicas e Privadas da Educação 
Básica sejam campo de estágio obrigatório para 
formação inicial dos licenciados.

4�- (PR) Formação inicial preferencialmente em 
cursos presenciais, podendo ocorrer na modalidade 
EAD, para os/as professores/as em exercício, 
exclusivamente nos municípios de difícil acesso, 
onde não exista a oferta de cursos presenciais. 
Entendendo a EAD com regulamentação, 
acompanhamento e avaliação e ofertada por IES 
públicas e gratuitas. 

4� - (AC) Implementar cursos de mestrado e 
doutorado para professores pesquisadores, com 
vista ao incremento da pesquisa que dê suporte 
à reelaboração dos conhecimentos com foco na 
aprendizagem. 

48- (BA) Articular SEC, SEED Municipais e Rede 
privada na inserção de professores da Rede 
Privada em atividades de Formação Continuada 
com financiamento pela escola privada. 
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49 - (MT) Efetivação de processos de formação 
inicial e continuada dos docentes, em consonância 
com as atuais demandas educacionais e sociais e 
com as mudanças no campo do conhecimento. 

50- (MT) Fortalecimento das licenciaturas nas 
universidades, em especial as públicas, entendendo-
as como espaço de formação e profissionalização 
qualificada da juventude e de ampliação do universo 
social, cultural e político. 

51- (DF) Preparação e capacitação de toda a equipe 
gestora com cursos que enfoquem o conhecimento 
e compreensão de leis que regem a educação e a 
administração pública.

5�- (MA) Expandir oferta de creches e pré-escolas 
com a garantia de profissionais qualificados para 
atuarem nesse nível de ensino.

5�- (MA) Implantar pólos regionais que promovam 
processos de formação e acompanhamento 
constantes aos profissionais da educação no que 
diz respeito às modalidades e níveis de ensino. 

54- (AM) Efetivar parceria com as universidades 
como instâncias formadoras, para que estas se 
aproximem da prática cotidiana da escola.

55- (AM) Investimento na formação inicial e 
continuada dos docentes, pois o aluno aprende 
quando o professor aprende, ambos aprendem 
quando pesquisam, dialogam e decodificam a 
realidade de uma forma crítica.

56 - (SE) Redefinir propostas de formação de 
professores e profissionais do serviço de apoio 
escolar, utilizando as possibilidades da educação à 
distância.

2 - SALÁRIO, JORNADA, CARREIRA E CONDIÇÕES 
ADEQUADAS DE TRABALHO

5� - (PR, AM, AP, AC, AL, MG, MS, PB, SP, RO, SE, 
RJ, TO, MA, RR)

Implantação de uma política salarial que:

a) Cumpra o preceito constitucional (art. �0�, inciso 
V) que estabelece: “valorização dos profissionais 
do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas 
pela União”.

b) Garanta a manutenção do dispositivo constitucional 
(art.40 - § º) no que se refere à isonomia salarial 
entre o pessoal da ativa e aposentados.

c) A preservação do poder aquisitivo, por meio de 
reposição das perdas salariais, em data base.

d) A implantação do salário da categoria apresentado 
pela CNTE, de um piso salarial profissional do para 
todos/as os/as Trabalhadores/as em Educação de 
R$ 1.050,00 para o nível médio e de R$1.5�5,00 
para o nível superior correspondente a um regime 
de trabalho de �0 (trinta) horas semanais em que 
�0% deste tempo se destine a trabalhos extra 
classe, hora-atividade .

58 - (PR, AP, BA, AL, AM, PA, PE, RO, SP, PB, RJ, 
RR, SE)

2.1 Plano de Carreira

a) Realização de concurso público no regime 
Estatutário, para professores/as, pedagogos/as 
e funcionários/as, para ingresso na carreira e 
preenchimento de cargos, com vagas reais, e que 
esse quadro disponibilize profissionais que possam 
suprir a substituição nos casos de licença de 
qualquer natureza.

b) Garantir a unificação dos planos de carreira 
abrangendo funcionários de escola professores 
e especialistas em educação, assegurando 
remuneração digna e condizente com as 
especificidades de cada profissão, com jornada de 
�0 horas semanais – destinando �0% para hora 
atividade. 

c) Garantia de pagamento pela maior habilitação na 
carreira.

d) Aprovação do PL 1.59�/0� que institui os 
Princípios e as Diretrizes da Carreira para todos os 
Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação .

59 -(MA) Valorizar os trabalhadores da educação, 
por meio da reformulação do Estatuto do Magistério, 
implantação e implementação do plano de cargos, 
carreiras e salários elaborado com a participação 
paritária dos trabalhadores da educação, 
considerando a promoção, progressão e titulação 
como critérios automáticos de desenvolvimento na 
carreira, garantindo o pagamento por parte dos entes 
federativos das despesas advindas da formação e 
qualificação. 

�0- (PE) São indissociáveis da valorização 
profissional da educação: 

- O piso salarial profissional

- A Carreira – Planos de cargo e carreira 

- A Formação inicial e continuada

- As condições de trabalho, com o mínimo de 
dignidade:
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- Jornada de trabalho em único turno, sem redução 
de salário.

- Aulas-atividade de 50% da carga horária.

- Definição de um número máximo de alunos por 
turma.

- Ensino Infantil: �0 alunos por turma; Fundamental 
I: �5 alunos por turma; Fundamental II: �0 alunos 
por turma; Ensino Médio: �5 alunos por turma.

- Equipamentos didático-pedagógicos de 
multimídia.

- Definição de um padrão mínimo de qualidade nas 
escolas: laboratório de informática, com acesso à 
internet banda larga, biblioteca, refeitório, quadra 
poli esportiva, atividades culturais. 

�1- (RR) Construção e adequação de escolas quanto 
à estrutura física, administrativa e pedagógica, de 
acordo com as necessidades climáticas do Estado e 
as especificidades pedagógicas das escolas. 

��- (PR) Espaço físico adequado na escola 
para preparação de aulas, estudos, cursos e 
assessoramentos com acompanhamento da equipe 
pedagógica e Regime de Colaboração com as 
IES, para viabilização da hora-atividade para os/as 
Trabalhadores/as em educação. 

��- (TO) Desvincular os funcionários da educação 
das secretarias de administração enquadrando-os 
na secretaria da educação, nas esferas Estaduais 
e Municipais. 

�4- (MS, RO, TO) Garantir um número máximo de 
alunos por turma e por professor, previsto no estudo 
do Custo Aluno Qualidade inicial elaborado pela 
Campanha Nacional pelo direito à Educação, bem 
como, a melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais da educação básica, com carga horária 
de �0 h assegurando, no mínimo, um terço da carga 
horária para estudo de acordo com o PSPN (Piso 
Salarial Profissional Nacional).

�5- (PE, TO) Garantir o tempo pedagógico (aulas-
atividade) de 50% para todos (as) os (as) professores 
(as) em Regência de classe. 

��- (PR, RO) Estímulo à educação de tempo integral, 
assegurando as condições de infra-estrutura e 
valorização profissional, de tal forma que os/as 
Trabalhadores/as em Educação estejam lotados em 
um único estabelecimento de ensino. 

�� - (PR, MA, PA, TO, RR) Desenvolver políticas 
públicas na área da saúde dos/as Trabalhadores/
as em Educação (saúde ocupacional) na linha 
de prevenção e assistência, para melhorar as 
condições de vida dos/as profissionais da Educação. 

Implementar programas de prevenção das doenças 
do trabalho.

�8 - (AL) Punição garantida por lei para 
administradores públicos que não cumprirem com a 
implantação e efetivação dos PCC’s.

69 - (AC) Identificação de um perfil de professores 
para as classes multisseriadas, por ser uma cultura 
secular utilizada para amenizar as carências de 
recursos humanos, alicerçada em elementos 
teóricos e metodológicos que subsidiem a prática 
docente e até mesmo, os currículos dos cursos de 
formação. 

�0- (PE) Fim da precarização do trabalho e do 
salário dos professores e demais trabalhadores em 
educação.

�1- (RO) Garantir a aposentadoria com anos de 
efetivo exercício do magistério independente de 
sexo e idade.

��- (RO) Garantir período de férias de 45dias para 
todos os trabalhadores em educação bem como 1/
de férias a todos.

��- (RO) Garantia de implementação de processos 
de formação, valorização e de consolidação da 
identidade dos professores. 

�4- (RR) Cumprir a determinação legal no que se 
refere ao número de alunos em sala de aula.

�5- (RR) Criação de um sistema interativo 
informatizado com dados cadastrais e funcionais 
dos servidores da educação.

��- (PR) Os Sistemas de Ensino:

a) Que os Sistemas e Redes Municipais de 
Ensino realizem o enquadramento dos chamados 
“educadores/as” que atuam na Educação Infantil 
como professores/as e pedagogos/as, nos 
respectivos Planos de Carreira, observando a 
formação inicial necessária. Que seja assegurado 
também aos /as Trabalhadores/as docentes da 
Educação Infantil em exercício, a formação inicial 
em IES públicas para adequá-los/as à exigência 
prevista na LDB. 

b) Que os Sistemas e Redes Municipais de Ensino 
procedam à revisão da legislação que determina o 
porte dos Centros de Educação Infantil, adequando 
a quantidade de profissionais às necessidades de 
uma educação de qualidade. 

c) A formação continuada dos Trabalhadores em 
Educação, tanto docente como funcionários, deverá 
ser garantida pela equipe dirigente das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação, cuja atuação 
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deverá incluir a coordenação e financiamento 
dos programas, a sua manutenção como ação 
permanente, em convênio, preferencialmente com 
universidades e instituições públicas de ensino 
superior.

d) Proibir a atuação de estagiários remunerados 
na Educação Básica, principalmente na 
Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

�� - (AP) Lutar contra a terceirização e os contratos 
temporários (a precarização do trabalho).

�8 - (PR) Não permitir nenhum processo de 
terceirização com os profissionais da Educação.

�9 - (PR). Garantia e agilidade na substituição dos/as 
profissionais da Educação quando estes estiverem 
afastados do trabalho 

80- (TO) Garantir o pagamento de aulas em 
substituição para as ausências legais dos 
professores.

81- (TO) Criação das Diretrizes Nacionais para a 
carreira dos profissionais da Educação – Isonomia 
salarial pela formação.

8�- (AM) Propor na Constituição Federal e Estadual, 
que assegure a categoria do Magistério o direito de 
salário férias integral. 

8�- (AM) Garantir o cumprimento das metas do Plano 
Nacional de Educação-PNE para a valorização 
profissional.

84 - (SC) a) Avançar na unificação dos planos de 
carreira abrangendo funcionários/as administrativos/
as, professores/as e especialistas em educação. 

b) Lutar pela implementação do piso salarial 
profissional nacional – PSPN com valor de um 
salário mínimo do DIEESE para jornada de �0 horas 
semanais e 50% da jornada para hora atividade 

c) Exigir a admissão dos/as profissionais da educação 
por concurso público, regulamentação da carreira, 
prevendo-se jornada única do/a trabalhador/a em 
educação e regime jurídico único. 

d) Manter equipes completas de profissionais da 
educação para atender todos os níveis e modalidades 
de ensino – profissionais habilitados com ingresso 
através do concurso público

e) Reafirmar a luta pela campanha de valorização 
dos/as funcionários/as de escola;

f) Lutar contra a terceirização e os contratos 
temporários (a precarização do trabalho);

g) Fortalecer os programas de formação continuada, 
a exemplo do Pró-funcionário;

h) Implementar a luta nos estados para que os/as 
funcionários/as de escola saiam das secretarias 
centralizadas e sejam funcionários/as da secretaria 
de educação.

i) Ampliar as vagas dos cursos presenciais nas 
instituições de ensino superior pública nos cursos 
de licenciaturas, de caráter público e gratuito. 

j) Participação dos segmentos representativos na 
definição dos currículos dos cursos de formação do 
magistério, que contemplem conteúdos básicos para 
atendimento das diversidades. (educação especial, 
etnias, questões de gênero, educação do campo e 
outros). 

k) Que o estado promova a formação continuada, 
oferecendo condições de acesso e permanência 
com afastamento remunerado. (pós-graduação, 
mestrado, doutorado...) garantindo o retorno para 
as instituições públicas de ensino superior. 

l) Implantação imediata de programa de capacitação 
e atualização continuada para todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) em educação oferecendo 
condições de efetiva participação.

m) Estruturar a política de formação continuada; 

n) Contra a formação de professores a distância; 

o) Estabelecer parâmetros de número máximo de 
estudantes por professor/ª

p) Viabilizar escola de formação de pais.

85- (SP) Fim do artigo �4�da lei do funcionalismo 
publico do estado de São Paulo e de leis similares em 
outros estados que proíbem servidores de emitirem 
opiniões relativas aos exercícios de sua profissão 
junto á impressa sem autorização das autoridades 
governamentais. A lei fere a constituição federal, cujo 
antigo 5° garante a todo cidadão o direito da livre 
expressão, e tem servido para coibir o debate publico 
e a manifestação dos profissionais de educação na 
imprensa. É imprescindível reconhecer  

o protagonismo dos e das profissionais de educação 
no sistema educacional.

86 - (TO) Piso salarial para os profissionais da 
educação, com nível superior no valor inicial de 
R$ �.100,00, para jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. 

8� - (BA) O Setor Privado da Educação na 
Construção do Sistema Nacional
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- Regulamentar, controlar e Fiscaliza o Ensino 
Privado pelo Estado;

- Integrar o Ensino Privado no Sistema Nacional de 
Educação;

- Instituir Plano de Carreira para Profissionais da 
educação do Ensino Privado. 

88 - (PR) Garantir aos professores da Educação 
Infantil, plano de cargos e salários no cargo professor, 
regime de �0 horas, com �0% de hora atividade. 
Valorizar todos os profissionais de Educação 
Infantil garantindo: admissão por concurso público, 
profissionalização na área de atuação, plano de 
cargos e salários, formação continuada adequada 
aos profissionais de Educação Infantil. Criar 
subsídios para a sustentabilidade da Educação 
infantil, bem como para a construção de novos 
centros visando a universalização deste nível de 
ensino.

89 - (AM) Implantar um corpo técnico pedagógico em 
cada escola incluindo intérpretes, psicopedagogo e 
assistente social como também reduzir o número de 
alunos em sala de aula, observando os Portadores 
de Necessidades Especiais; e melhorar a sua 
estrutura física. 

90- (DF) Criar mecanismos que possibilitem ao 
professor acesso pleno à cultura, especialização e 
formação continuada.

3 - CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

91- (PR) Que se rejeite qualquer Lei que tente instituir 
a Certificação dos/as Professores/as, uma vez que 
as Instituições formadoras é que deve garantir à 
formação inicial necessária a atuação profissional 

9�- (PR) Que se rejeite qualquer política meritocrática 
e de remuneração variável, de avaliação de 
resultados sem considerar as condições de trabalho, 
os sistemas de ensino, a política educacional e 
outros condicionantes para a qualidade do ensino. 

9�- (AL, AC, AM, BA, GO, MG, MA, MS, RO, SC, TO 
) Garantir a avaliação integral do sistema de ensino 
em todos os seus aspectos e dimensões: avaliação 
institucional, avaliação para o desempenho dos 
trabalhadores de educação, avaliação de ensino, 
avaliação de gestão e outras.

94- (AM) Estabelecer mais rigor nos processos de 
autorização, reconhecimento e avaliação dos cursos 
de pedagogia e das licenciaturas.

95- (PI, SP) A partir da criação do IDEB, calculado por 
escola, por rede e para o próprio País, foi possível 
fixar metas de desenvolvimento educacional de 

médio prazo para cada uma dessas instâncias, com 
metas intermediarias de curto prazo que possibilitam 
visualização e acompanhamento da reforma 
qualitativa dos sistemas educacionais. Os dados 
divulgados referem-se à radiografia tirada em 2005. 
O IDEB calculado para o País, relativo aos anos 
iniciais do ensino fundamental, foi de �, 8, contra 
uma média estimada dos países desenvolvidos de 
�, que passa a ser a meta nacional para �0�1. O 
desafio consiste em alcançarmos o nível médio de 
desenvolvimento da educação básica dos paises 
integrantes da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), no ano em que 
o Brasil completará �00 anos de sua independência, 
meta que pode ser considerada ousada. O que mais 
impressiona, contudo, é a enorme dispersão do 
IDEB entre escolas e rede. Foram encontrados, nas 
redes, índices de 1a �,8. Mas escolas, a variação é 
ainda maior, de 0,�a 8,5. Tornou-se evidente, uma 
vez mais, a imperiosa necessidade de promover o 
enlace entre educação, ordenação do território e 
desenvolvimento econômico e social. Para tanto, é 
imprescindível que o Ministério da educação tenha 
como horizonte a criação da prova Brasil para o 
campo e consequentemente um UDEB que seja 
capaz de medir a realidade das escolas rurais.

96 - (TO) Implantação de uma política de certificação 
para os profissionais da educação.

4 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS E DOS 
SISTEMAS

9� - (AL) Regulamentação e efetivação da gestão 
democrática em âmbito estadual e municipal com 
tempo determinado para implantação no prazo de 
máximo de três (�) anos 

98 - (PR) Revogação dos PCN’s, de forma a 
assegurar o que preceitua o disposto no art. �0�da 
CF, § III. Que a partir dessa Conferência deve se 
estabelecer um amplo processo de discussão 
e elaboração de novas diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação e demais disposições.
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CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

EIXO I - DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DE 
UM SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE 
EDUCAÇÃO

1 - SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

01- (MS) Referendar a criação de um sistema 
nacional articulado de educação, amparando a 
normatização do Regime de Colaboração, com a 
participação da sociedade, assegurando a formação 
inicial e continuada, a valorização dos profissionais 
da educação, a avaliação e a gestão democrática 
do ensino;

0�- (MS) Estabelecer diretrizes para a criação de um 
sistema nacional articulado de avaliação que tenha 
como referência os planos nacional, estaduais e 
municipais de educação, envolvendo as instituições 
educacionais, os profissionais da educação, pais e 
alunos;

0�- (PR) Garantir a interiorização do Sistema 
Educacional Básico e Superior, com a criação de 
Escolas, Centros de Educação Infantil, Universidades. 
Que se tenha PPP próprio, conforme artigo X das 
Diretrizes operacionais da Educação Básica das 
Escolas do Campo, privilegiando a Pedagogia 
da Alternância e a Escola de Ciclos, primando 
pela educação presencial, com possibilidade de 
uso das tecnologias da EAD como complemento 
pedagógico.

04- (PR) Superação da fragmentação entre as 
esferas administrativas: Municipal, Estadual e 
Federal, rever a legislação do FUNDEB no que 
concerne aos critérios de distribuição de recursos 
por etapa de ensino; Controle maior sobre o 
financiamento da educação e divisão do “bolo” 
tributário; formação dos educadores (inicial e 
continuada) de forma articulada entre a Educação 
Básica e Educação Superior; definição clara sobre 
a concepção de educação que permeiam processos 
de formação inicial e continuada; avaliação para 
identificar os que apresentam dificuldades, a fim de 
redirecionar recursos e programas; Plano de cargos 
e salários para todos os trabalhadores da educação; 
posicionamento favorável à articulação do Sistema 
Nacional da Educação e educação como política de 
Estado e assumida como direito social; construção/
implementação de mecanismos de participação dos 

segmentos da sociedade civil; composição do CNE, 
do CEE e do CME de forma democrática.

05- (PR) Na criação do SNE, além de considerar o 
art. ��da CF, o texto deve contemplar, igualmente o 
art. ��, inciso XXIV, o Parágrafo único e o art. �08 
da CF na íntegra.

0�- (PR) Não vincular a criação do SNE à criação 
do SNA (sistema nacional de avaliação), cuja 
implementação se efetivou sob princípio regulador 
e de controle.

0�- (PR) Incluir as IES no SNE.

08 - (PR) No ato da criação, fundamentar o SNE 
com uma declaração de normas intencionais e 
operacionais, explicitando que políticas serão 
implementadas, fixando valores, definindo as 
prioridades do SNE, o que queremos, que sociedade 
queremos construir, que cidadãos queremos 
formar.

09 - (PR) Definir no SNE a Gestão Democrática, 
normatizar a EAD, normatizar o pacto federativo 
de colaboração, incluindo e explicitando as formas 
de financiamento, normatizar a autonomia dos 
Sistemas de Ensino e rever o SNA.

2 - AVALIAÇÃO

10 - (MA) Implantar uma proposta de avaliação 
com função de diagnosticar os problemas de 
ensino-aprendizagem, levando em consideração 
as especificidades de cada município, promovendo 
avaliação para adoção de políticas públicas eficazes 
para melhoria da qualidade da Educação. (Cf. com 
políticas públicas)

11- (MA) Implementar sistema de avaliação 
profissional com critérios técnico- científicos e éticos 
para todos os segmentos que integram a educação 
do estado e municípios. 

1�- (PR) A avaliação é uma ferramenta importante 
no processo de qualificação da educação, sendo 
assim, além de avaliar que se crie mecanismos mais 
rápidos de retorno para todos os municípios, pois 
todos objetivam mudar seu panorama educacional.

1�- (SE) Discutir as formas de avaliação na 
modalidade à distância.

PROPOSTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIONAIS, CONSIDERAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, ENCAMIN-

HAMENTOS (ORGANIZADAS POR CATEGORIAS)
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14- (RS) O processo de avaliação externa deve ir 
além da aplicação de provas;

15- (RS) As avaliações devem respeitar as 
diversidades do País;

1�- (RS) É preciso incluir as escolas rurais no 
processo de avaliação, como indicador ao IDEB;

1�- (RS) Solicitar ao MEC que subsidie Estados 
e Municípios na elaboração de suas avaliações, 
contemplando diversidades regionais.

18 - (RN) Institucionalizar uma política de avaliação 
para todas as escolas do país;

19 - (RN) Manter avaliações nacionais e regionais 
sistemáticas vinculadas ao programa de ensino, 
ressignificando os resultados de cada uma, para 
superar as dificuldades identificadas;

�0 - (RN) Realizar avaliações institucionais 
valorizando o ponto de vista do aluno a respeito da 
escola da qual faz parte

3 - SISTEMAS DE ENSINO

�1- (SC) Reestruturar os sistemas de ensino que 
atuam na educação básica superando a perspectiva 
de “redes” para o sistema único da educação 
básica

��- (SE) Criar redes de conexão entre os diferentes 
Municípios, Estados e Regiões, para aproximar 
os envolvidos no sistema nacional de educação e 
possibilitar o intercâmbio de idéias e otimizar ações 
e soluções.

��- (MT) Estabelecer prazos para que estados e 
municípios aprovem seus planos de educação.

4 - POLÍTICAS

�4- (DF) A adoção de uma cultura de PAZ centrada 
no MANIFESTO DA PAZ DA UNESCO que 
recomenda: respeitar a vida, rejeitar a violência, 
ser generoso, ouvir para compreender, preservar o 
planeta, redescobrir a solidariedade.

�5- (MA) Articular as políticas de educação a serem 
desenvolvidas pelas Instituições Superiores, e 
de Educação Básica, Instituições de Pesquisa, e 
Secretarias de Educação.

��- (MA) Elaborar projeto de lei que garanta 
a continuidade das políticas públicas com a 
participação da sociedade.

��- (MA) Estabelecer uma política nacional de 
educação com diretrizes articuladas, de forma a 

promover a inclusão, a qualidade social, o respeito 
à diversidade e garantia de que seja política de 
estado e não de governo;

28 - (RN) Ampliar, unificar e reestruturar as políticas 
educacionais relacionadas às competências dos 
órgãos responsáveis;

5 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

�9 - (AM) Assegurar que as propostas do Plano 
de Desenvolvimento da Educação- PDE das 
escolas estaduais e municipais sejam válidas para 
a construção do Plano de Desenvolvimento da 
Educação - PDE Nacional

�0 - (SC) Inverter a ordem das ações, iniciando-
se pelo PDE, passando, pelo PME-PEE. Servindo 
como base para o plano nacional, objetivando ações 
eficazes à melhoria sócio-educacional.

6 - REGIME DE COLABORAÇÃO

�1- (MA) Construir Regime de colaboração 
entre sistemas de ensino, garantindo a gestão 
compartilhada, priorizando a qualidade social da 
educação básica.

��- (MT) Regime de colaboração efetivo entre 
União, Estados e Municípios;

(RN) Cumprimento do poder púbico quanto ao apoio 
técnico, financeiro e monitoramento de projetos e 
ações propostas;

7 - EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. �0�– O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

��- (ES) V - Propor mudança no sentido de 
estabelecer a obrigatoriedade de planos de carreira 
para magistério de escolas privadas.  

�4- (ES) VI – Gestão democrática do ensino publica 
e privado. 

�5- (SC) VII - Concepção de ética como principio da 
educação 

��- (SP) VIII – Garantia de condições de trabalho a 
todos os profissionais de educação. 

��- (SP) IX - Garantia de que o espaço público não 
seja ocupado pela iniciativa privada. 

�8 - (SP) X - Garantia da coexistência e 
instituições públicas especializadas em alunos com 
necessidades especiais, com unidades regulares 
de ensino, para que o governo não as substitua, 
colocando-as como colaborativas umas com as 
outras e não substitutivas.



8�

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

8 - EMENDAS AO PARÁGRAFO 21 DO DOCUMENTO 
REFERÊNCIA QUE IMPLICAM EM ALTERAÇÕES NA 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIO-
NAL: 

�9 - (SP) - Após a palavra nacional, incluir inclusive 
a gestão democrática da escola.

40 - (ES) - Substituir à iniciativa privada, duas são 
as condições para sua efetivação: o cumprimento 
das normas gerais da educação nacional e a 
autorização e avaliação de qualidade pelo poder 
público por: três são as condições para a sua 
efetivação: o comprimento das normas gerais da 
educação nacional, a autorização e avaliação da 
qualidade pelo poder público e também o controle 
social dos mesmos.

41- (RN) - Substituir pelo poder público por pelos 
conselhos estaduais e municipais de educação.

CONSIDERAÇÕES

42 - (AC) Ao deixar a definição de estratégias 
somente aos Estados e Municípios o Plano Nacional 
de Educação deixou de consolidar um projeto comum 
e articulado de educação, garantindo as diretrizes 
educacionais comuns e mantendo a especificidade 
de cada ente federado.

E ainda, o Plano de Desenvolvimento da Educação - 
PDE - pode ser o princípio de um Projeto Articulado de 
educação, desde que, além do papel de articulador 
assuma o de coordenador da Política Nacional de 
Educação, definindo uma responsabilidade comum 
na perspectiva do regime de colaboração. 

4�- (MA) No parágrafo 1� entende-se que a 
construção do sistema nacional de educação, por 
meio da articulação entre os sistemas de ensino, 
deveria ter incluído desde o primeiro momento, as IES, 
considerando que as mesmas são responsáveis pela 
formação inicial e continuada dos profissionais, que 
atuam nos diversos níveis e modalidades de ensino. 
O que oportunizaria a revisão dos currículos nas 
universidades, sobretudo, nas áreas de Licenciaturas, 
respeitando a transversalidade do conhecimento e 
sua aplicabilidade na educação básica.

44- (SC) Destacar com maior ênfase no regime de 
colaboração, a contradição da instituição escolar 
pública, entre o projeto político-pedagógico e o 
compromisso de uma educação com qualidade 
social.

ENCAMINHAMENTOS

45- (AM) Criação de um fórum permanente para 
discussões e apresentação de proposições 

pertinentes às políticas públicas educacionais com a 
participação de todos os segmentos da sociedade

4�- (AM) Realizar encontros educativos com a 
comunidade escolar através de eventos, garantindo 
a criação de políticas a fim de melhorar o ensino 
de forma inclusiva, abrindo espaço para os pais e 
comunidade em geral

4�- (DF) Maior divulgação do PDE nas escolas;

48 - (DF) Haver uma maior aproximação entre as 
metas estabelecidas pelo PDE e suas respectivas 
ações;

49 - (DF) Ampliar metas e avaliar o PNE fazendo as 
devidas correções;

50 - (DF) Estabelecer outras metas, pois as metas 
do PNE não são suficientes;

51- (DF) Universalização do Ensino Fundamental 
de 9 (nove) anos;

5�- (DF) Tornar a escola mais atraente e competitiva, 
contribuindo para a melhoria da qualidade da 
educação;

54- (DF) Democratização da escola pública através 
da participação efetiva da sociedade civil; 

55- (DF) Tornar a escola pública menos excludente

5�- (DF) Fiscalização mais intensa sobre a qualidade 
do ensino opor parte do MEC;

5�- (DF) Esclarecer e aprofundar as estratégias do 
Plano Nacional de Educação – PNE juntamente com 
profissionais da educação;

58- (DF) Promover estratégias de discussão 
sobre aos documentos legais referentes à escola, 
com o objetivo de conhecer o Plano Nacional de 
Educação;

59 - (DF) Maior autonomia aos gestores que 
conhecem a realidade da comunidade na qual a 
escola está inserida;

�0 - (DF) Tornar efetivamente obrigatório todos os 
níveis da educação básica, estipulando prazos para 
os estados e municípios cumprirem essa norma. 
Esses prazos devem ser diferenciados e os estados 
e municípios cujo sistema de ensino esteja melhor 
estruturado deve cumprir a determinação antes dos 
outros;

�1 - (DF) Promover discussões, envolvendo todos 
os segmentos, para avaliar os reais objetivos da 
escola, ressaltando sua importância como referência, 
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bem como a abertura efetiva para utilização da 
comunidade;

��- (DF) Realizar mini conferências nas escolas 
abordando o tema;

��- (DF) Que cada setor, órgão e sindicato envolvido 
nas discussões se responsabilize em relação às 
propostas apresentadas;

�4- (MA) Realizar seminários através de 
videoconferências para gestores, secretários 
e profissionais da educação, envolvendo 
representantes das esferas Municipal, Estadual 
e Federal para discutirem ações e socializarem 
informações.

�5- (MS) Garantir o cumprimento das decisões da 
conferência nacional de educação assegurando de 
forma sistemática no âmbito dos entes federados o 
acompanhamento da implementação das políticas 
nacionais

66 - (MT) Um coordenador específico das escolas 
para trabalhar com o PDE, que seja efetivo e 
compromissado com a rede pública. 

��- (MT) Necessidade das Escolas entenderem o 
PDE e os Planos de Ação que envolve a escola como; 
Trabalho Coletivo, Divulgação com transparência 
dos recursos financeiros e pedagógicos;

�8- (MT) Criar uma política de responsabilidade 
da família com o cumprimento do disposto no Art. 
1º da Lei nº 9�94/9�e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente através de parcerias com a Sociedade 
Organizada, os Três Poderes: executivo, legislativo, 
judiciário e os meios de comunicação como apoio.

�9 - (MT) Estabelecer parceria com a Saúde, Meio 
Ambiente, Ação Social, Tributos, exatoria;

�0 - (MT) Reivindicar salários em dia, Plano de 
Carreira adequado aos profissionais da educação;

71 - (MT) Estudo Específico do PAR – Programa de 
Ação Articulado.

72 - (MT) Aperfeiçoar mecanismos de fiscalização e 
controle que assegure o cumprimento de aplicação 
dos percentuais mínimos vinculados a educação;

��- (MT) Esclarecimentos a população sobre a 
aplicação dos recursos provindo de programas de 
renda mínima associados à educação;

�4- (MT) Criar mecanismo de punição em caso de 
não cumprimento de lei dos repasses financeiros do 
Estado e da União;

�5- (MT) Buscar alternativas que assegurem 
compromissos dos pais no acompanhamento 
escolar, conforme determine a lei;

��- (MT) Vincular o percentual a �% do PIB na 
educação (trabalhar na formação de gestores, criar 
mecanismos, fundos, conselhos, para administrar o 
dinheiro da educação);

��- (MT) Fazer valer os conselhos, aplicando a lei 
de responsabilidade fiscal.

78 - (MT) Melhorar a fiscalização dos recursos, 
aplicação da lei de responsabilidade fiscal.

�9 - (MT) Autonomia através de conselhos e 
secretarias de educação.

80 - (MT) Recursos financeiros;

81 - (MT) Regime de colaboração efetivo entre 
União, Estados e Municípios;

8�- (MT) Garantir a Gestão Democrática no Sistema 
Nacional de Educação;

8�- (MT) Garantir no mínimo 10% do PIB para 
aplicar na educação;

84 - (MT) Melhorar os mecanismos de fiscalização 
do FUNDEB;

85- (MT) Garantia de formação para os conselheiros 
do FUNDEB; 

8�- (MT) Estabelecer prazos para que estados e 
municípios aprovem seus planos de educação.

8�- (SC) Distribuição gratuita do PNE para todos as 
unidades escolares brasileiras.

88- (SC) Processo seletivo rigoroso para ingressantes 
(principalmente histórico escolar e/ou vestibular).

89 - (SC) Que se crie um mecanismo ou comissão 
permanente para acompanhar, avaliar e autorizar os 
cursos a distância.

90 - (SC) Garantir que se realizem conferências 
municipais, regionais, estaduais e nacional para 
aprofundar o debate, propor a operacionalização 
das propostas que constam no texto base, com 
participação da sociedade civil organizada, 
movimentos sociais, vereadores, lideranças. 
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EIXO II - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

1 - GESTÃO DEMOCRÁTICA

01- (PI) Unir os parágrafos �� e �� do Documento 
Referência:

A democratização da gestão e a educação com 
qualidade social implicam a garantia do direito à 
educação a todos, por meio de políticas, programas 
e ações articulados para a melhoria dos processos 
de organização e gestão dos sistemas e das escolas, 
privilegiando a construção da qualidade social inerente 
ao processo educativo. Com isso, cabe enfatizar a 
necessidade de democratizar da gestão da educação 
e da escola, garantindo a participação de estudantes, 
funcionários, pais, professores, equipe gestora e 
comunidade escolar local, com a implantação efetiva 
de formas colegiadas de gestão da escola, na definição 
das políticas educacionais, estabelecer mecanismos 
democráticos e primando pela qualificação como 
forma de provimento ao cargo/função de diretor, para 
todos os sistemas de ensino.

0�- (SP) Incluir antes do parágrafo do Documento 
Referência: Entendemos PARTICIPAÇÃO como 
exercício de poder, como influência no processo de 
tomada de decisões e não como mera formalidade, 
como figuração, como legitimação, como interlocução, 
divisão de tarefas ou restrita ao ‘ajudar’.

0�- (PE) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir A democratização da gestão e a educação 
com qualidade social implicam a garantia do direito 
à educação a todos por A educação básica como 
direito humano requer a democratização da gestão 
e a educação com qualidade social, implicando na 
garantia da universalização do acesso.

04- (ES) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após inerente ao processo educativo, 
acrescentar: Nesse sentido faz se necessário 
que as redes e os sistemas garantam em seus 
calendários anuais condições para que a gestão 
colegiada se efetive de fato nas unidades de ensino, 
com �00 (duzentos) dias de efetivo trabalho para os 
profissionais da educação e 180 (cento e oitenta) 
dias letivos.

05- (SE) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após direito à educação a todos: 
prioritariamente

06 - (SP) Incluir no final do parágrafo 23 do 
Documento Referência: A escola pública, por ser 
pública, deve ser, por definição, democrática em 
sua gestão.

0�- (MG) A concepção de Gestão Democrática deve 
estar associada ao projeto de escola, de educação e 
sociedade, buscando a implementação a democracia 
na organização de avaliação que materialize o 
controle do poder público pela sociedade visando à 
garantia da educação pública de qualidade social.

08 - (SP) A GESTÃO DEMOCRÁTICA é um 
princípio constitucional do Estado de Direito 
e da Educação nacional que exige para sua 
concretização o estabelecimento de mecanismos 
legais e institucionais e a organização de ações que 
desencadeiem a participação social e política: 

- na definição de prioridade e formulação de 
iniciativas escolares e de políticas educacionais 
a partir do reconhecimento das necessidades das 
comunidades e da sociedade em geral

- no planejamento dessas iniciativas nas escolas e 
nas políticas; 

- na definição do uso de recursos; 

- na divisão e no cumprimento das 
responsabilidades;

- no monitoramento e na avaliação.

09 - (SP) Estabelecer como princípio a qualidade 
social da educação priorizando as relações 
humanas, sustentáveis e solidárias.

10 - (SP) As ações concretas para a concretização da 
gestão democrática em lei deverão ser estabelecidas 
em eixos: 

- Conferência Nacional de Educação 

- Conselhos de Educação 

- Conselhos Escolares 

- Planos Municipais e Estaduais de Educação 

- Fortalecimento do controle cidadão.

Superar a fragmentação de conselhos, articulando 
suas diferentes funções em um conselho único; 
instituir composição que reconheça a pluralidade de 
saberes e contribuições e reflita a diversidade dos 
agentes e sujeitos políticos do campo educacional  
e para além dele; estabelecer que os mandatos 
dos conselheiros/as não sejam coincidentes 
com o dos gestores; proibir que a presidência 
seja excedida por integrante do poder executivo; 
ampliar e fortalecer ações de desenvolvimento 
das capacidades dos conselheiros; na medida do 
possível, vincular a representação da sociedade à 
existência de fórum permanente de educação.

Para isso se faz urgente a definição em lei 
de mecanismos institucionais e legais que 
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regulamentem o artigo �0� da CF 88 e concretizem 
a princípio de gestão democrática. Esses 
mecanismos devem ser válidos para o sistema 
público e para a rede privada de Educação.

11- (SP) Obrigatoriedade por parte do Estado 
Brasileiro da universalização do acesso público e 
gratuito ao ensino básico (infantil, fundamental e 
médio).

1�- (MT) Garantir a Gestão Democrática no Sistema 
Nacional de Educação;

9�- (AM) A Escola tem que ser unitária, pública, 
laica e de qualidade social para todos e todas.

1�- (AM) Garantia da educação aprendizagem na 
formação de cidadãos autônomos, conscientes 
de seu papel na sociedade, criando e recriando 
valores que focalizem o respeito à diversidade 
social, cultural e ambiental para a construção de 
saberes necessários para um novo mundo.

14- (MT) Autonomia através de conselhos e 
secretarias de educação.

15 - (AM) Intensificar e aprimorar os meio de 
interação entre sociedade e escola, fortalecendo a 
atuação dos pais e demais membros representativos 
da sociedade, desenvolvendo instrumentos legais 
que orientem essas relações, proporcionando 
processos formativos que qualifiquem essa 
participação nas ações pedagógicas

16 - (DF) Gestor escolar, com formação específica, 
eleito por processo democrático

1�- (AC) Considerações referentes à Gestão 
Democrática:

Essa lei estabelece que a organização pedagógica 
– administrativa das unidades escolares tenham a 
seguinte estrutura:

Conselho Escolar;

Diretor

Além disso o processo democrático se dá com a 
descentralização do poder, a eleição direta dos 
dirigentes, a autonomia na elaboração do projeto 
político pedagógico e outros projetos de escola e 
elaboração do regimento interno.

A experiência desse processo nos leva a perceber 
a necessidade de adotar critérios de avaliação que 
materializem a dinâmica e qualidade da gestão 
visando assegurar uma educação pública de 
qualidade para todos. Merece destaque, também, 
para a Lei complementar nº1��/0�– que institui o 
Sistema Estadual de Ensino-elegendo como órgãos 
de gestão do sistema a Secretaria de Educação e 

o Conselho Estadual de Educação, caracterizando, 
assim , a gestão democrática do poder central.

Outro aspecto de democratização e qualidade 
social da Educação, que no caso do Acre merece 
registro, é o reordenamento da rede no tocante à 
garantia da oferta e terminalidade da Educação 
Básica desde a infância até os anos finais.

18 - (GO) A Gestão democrática precisa ser pensada 
numa perspectiva mais ampla, incluindo escolas 
e também os Sistemas de Ensino, implantando 
processos que contemplem instrumentos 
democráticos, tais como a realização de eleições 
diretas para escolha de diretores nas unidades 
escolares, consolidação dos conselhos escolares 
e de classe, dentre outras.

19 - (GO) No entanto, a consolidação dos princípios 
de gestão democrática na escola e da qualidade 
social da Educação Básica requer a divulgação e o 
esclarecimento para a comunidade escolar do que 
é democratização da gestão e como a população 
pode participar desse processo, buscando o 
envolvimento de todos os agentes (alunos, 
pais, professores, diretores, etc.), bem como a 
preparação inicial e continuada dos gestores e 
de todos os servidores envolvidos no processo 
educativo.

�0 - (SE) Na gestão democrática a escola se 
redefine como espaço democrático de elaboração 
de valores, de tolerância e respeito às diferenças 
de produção e disseminação do conhecimento e 
de convivência humana, social, cultural e política.

�1- (SP) A gestão democrática não é a participação. 
Nesta CONEB, por exemplo, as instancias oficiais 
não reconhecem a sociedade civil como um 
segmento. 

��- (SP) A escola, na sua função social de produzir 
e reproduzir conhecimento, construído dentro 
do processo histórico de ensino/aprendizagem/
escola, deve recuperar seus papel crítico/reflexivo 
frente às ideologias discriminatórias e excludentes, 
adotando como princípios norteadores da produção 
do conhecimento pautados na diversidade étnico/
racial e de gênero. A real história dos sujeitos deve 
fazer parte do conteúdo ensinado/aprendido. 

��- (SP) Considerando o salário mínimo bem 
mínimo da sociedade trabalhadora do nosso país, 
comparando com o salário dos juízes de direito; dos 
políticos, dos deputados, vereadores, ministros, 
jogadores, empresários e banqueiros. Quando os 
segmentos citados são parceiros ou são caridosos 
com as classes menos favorecidas, dando dinheiro 
ou prestando serviço, eles resgatam através da 
redução do imposto de renda. Diante do citado, 
a divisão de renda se faz necessária para gestão 
democrática e a qualidade social da educação.
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�4- (RS) O Circulo de Pais e Mestres não é apenas 
um caixa arrecadador. Deve ser reconhecido de 
fato e não só de direito, devendo ser mantido como 
unidades executoras, como forma de recebimento 
direto de recursos financeiros nas escolas 
públicas.

1.1 - ATENDIMENTO

�5- (AM) Educar para além da formação para o 
mercado de trabalho, pois o emprego é importante 
mais a escola deve se preocupar com todos 
(as), inclusive com aqueles (as) que não terão 
empregos.

��- (AM) Promover uma integração itinerante entre 
pais e alunos na comunidade escolar, criando um 
espaço físico de atendimento aos pais.

�8 - (MA) Promover atendimento integral ao aluno 
nas escolas públicas, de forma que a escola se 
torne um espaço permanente de vivência do aluno.

�9 - (MA) Garantir nas escolas uma equipe 
multiprofissional que atenda também as 
necessidades de alunos com necessidades 
educacionais especiais.

�0 - (PR) Supressão de testes seletivos em Escolas 
Públicas da Educação Básica.

�1- (RN) Garantir a permanência do aluno na escola 
com avanços significativos na aprendizagem.

1.2 - ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À GESTÃO ESCOLAR

��- (AL) Que os Conselhos Municipais de Educação 
promovam encontros periódicos entre: Secretários 
Municipais, gestores escolares e representantes 
da sociedade civil organizada, poder executivo, 
legislativo e judiciário para avaliar a educação 
municipal.

��- (AL) Realização de Pré-Conferências por 
escola, anualmente, sensibilizando a comunidade 
em relação a temas polêmicos e a importância 
da participação na definição de prioridades que 
contribuam para a efetivação da educação que se 
deseja.

�4- (AL) Criação de sedes para os Conselheiros nos 
Municípios. 

�5- (AL) Criação de um fundo próprio para os 
conselhos. 

��- (BA) criação de um fórum permanente para 
discussões e apresentação de proposições 
pertinentes as políticas públicas educacionais com á 
participação de todos os segmentos da sociedade.

��- (GO) Que o Ministério da Educação ofereça 
periodicamente cursos de capacitação para os 
secretários municipais de educação;

�8 - (GO) Incentivar a criação de entidade 
representativa dos pais em nível municipal, estadual 
e federal, para que as mesmas possam se instituir 
como fórum de discussão e deliberação, além da 
indicação de representantes. 

�9 - (MG) Que sejam criadas a cada dois anos, em 
nível municipal, estadual e federal pelos diversos 
sistemas, de conferências, onde estejam presentes 
representantes de todos os segmentos da educação, 
para debater, refletir e deliberar sobre assuntos e 
temas referentes à educação como um todo. 

40 - (MG) Estimular os grêmios estudantis e os 
colegiados escolares.

41- (PR) É necessário instituir duas instâncias de 
organização e gestão democrática da educação 
brasileira: o Fórum Nacional de Educação, definido 
como instância deliberativa do Sistema Nacional de 
Educação, e os Conselhos Escolares e Universitários, 
enquanto instrumentos de gestão democrática 
da Educação Básica e da Educação Superior 
respectivamente. O esforço pela democratização da 
educação, coloca inclusive a luta pela construção 
de um Estado democrático que traduz uma visão de 
democracia, de cidadania, de gestão e de educação 
pública que interessa aos segmentos majoritários 
da população. As formulações contemplam a 
instituição educacional pública como espaço de 
direito, duramente conquistado ao longo das 
diversas lutas dos educadores organizados e da 
sua aliança histórica com setores populares da 
sociedade brasileira.

4�- (PR) Fazer estudos para se achar as possíveis 
falhas e erros que emperram a qualidade do 
ensino de todos os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem. 

4�- (RS) Que o Fórum das Entidades se organize 
nacionalmente como órgão consultivo e autônomo 
em relação ao Sistema de Ensino;

44- (RS) Que os Sistemas Estaduais e Municipais 
realizem periodicamente, Conferências de Educação 
a partir do protagonismo dos quatro segmentos 
organizados nos Conselhos Escolares, precedendo 
as Conferências Nacionais;

45- (RS) A Conferência Nacional deve ter 
continuidade, deve ser periódica e abranger todos 
os níveis da educação, para que o processo 
democrático não fique interrompido. A Conferência 
Nacional deve ter o poder de decisão;
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4�- (SP) Os processos de mobilização das 
comunidades devem envolver campanhas de 
comunicação valorizando a participação nas escolas 
e o estímulo a desenvolvimento de diagnósticos 
comunitários periódicos; (SP)

4�- (SP) As estratégias de mobilização devem 
reconhecer a realidade e as necessidades dos 
diferentes modelos de família e das comunidades 
visando à construção de estratégias de envolvimento 
efetivo. “Realidade, muitas vezes, marcada pelo 
desemprego, por jornadas longas e empregos 
precários, por problemas de transporte, conflitos e 
violência de gênero etc. (SP)

48 - (SP) Instituir a Conferência Nacional de 
Educação (Educação Básica + Educação Superior) 
de dois em dois anos, como parte das diretrizes 
para participação da sociedade civil na definição das 
políticas educacionais definidas por lei no sistema 
nacional articulado de Educação.

- Definir que a Conferência Nacional será precedida 
de conferências municipais e estaduais. Poderão 
ser aceitas conferências regionais (e consórcios de 
municípios).

- Definir que o processo de mobilização e participação 
deverá começar na ponta, envolvendo de forma 
efetiva comunidades escolares e não-escolares no 
processo da Conferência.

- Definir que as conferências discutirão as políticas 
educacionais em seus âmbitos e o financiamento 
adequado para sua implementação, tendo o Custo 
Aluno Qualidade (CAQ) como base para essa 
definição.

49 - (SP) Que o MEC apresente como proposta 
uma estrutura de conselhos que articule os 
conselhos de escola aos conselhos institucionais 
(CAE,CACS,CME) de forma a estabelecer uma 
relação de representação maior entre os segmentos 
que os compõem (pais, professores, alunos, 
funcionários, comunidade).

50 - (SP) A construção do sistema nacional 
articulado de educação deve ter como princípio a 
implementação de processos participativos, que 
considerem desde a escola, até as esferas mais 
amplas de tomada de decisão. A Conferência de 
Educação precisa se tornar obrigação legal, devendo 
ser realizada de dois em dois anos. Os movimentos 
sociais e as ONGs devem ser reconhecidos como 
segmento.

51- (PB) No parágrafo �5 do Documento Referência, 
substituir a organização por o princípio

52 - (ES, SP) Incluir no final do parágrafo 35 do 
Documento Referência:

a) além desses mecanismos é preciso pensar outros 
para uma efetiva gestão democrática (ES).

b) ficando sob a responsabilidade dos sistemas de 
ensino a formação efetiva desses atores. (ES)

2 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

5�- (PB) No parágrafo ��do Documento Referência, 
após comunidade local, suprimir definição das

54- (RS, RN, ES, MA, MG, SP) Incluir no parágrafo 
��, após gestão da escola:

a) Promover a participação democrática através 
da eleição de diretores, de conselho (superando 
a posição cartorial), planejamento na Educação 
Básica. (ES)

b) bem como a atuação de grêmios estudantis e 
conselho de pais para garantir um transparente 
processo democrático na atuação do gestor (ES)

c) nesse sentido, propõe-se a criação de mecanismos 
que inibam as interferências político-partidárias nas 
ações previstas para as instâncias educacionais, 
através da eleição direta para diretor (MA)

d) por meio de conselhos (RN)

e) tais como: eleição direta para gestores (diretores 
e vice-diretores e coordenações pedagógica e 
administrativo-financeira), fortalecimento dos 
conselhos escolares, assembléias da comunidade 
escolar, política de formação inicial e continuada 
para a comunidade escolar e projeto político 
educativo (PPE) (RN)

f) Garantindo a participação dos pais, alunos e 
profissionais de educação nos processos de escolha 
de equipe gestora da escola. (SP) 

g) Assim como educação pública, garantindo a 
eleição, alternância da presidência desses conselhos 
e o acesso de todos os segmentos escolares. (SP)

2.1 - CONSELHOS

2.1.1 - CONSELHOS ESCOLARES

55- (GO) Diretrizes que tenham amplas discussões 
de representatividade, quanto ao papel da família 
e da escola, e que ajudem na consolidação e 
fortalecimento dos conselhos escolares;

5�- (MG) Gestão Democrática implementada em 
todos os níveis e os Conselhos Escolares com maior 
número de representantes da sociedade

5�- (RJ) Democratizar, no prazo de 1(um) ano, a 
composição dos conselhos Escolares pelo critério 
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de paridade entre trabalhadores/as a representação 
de todos os segmentos no seu interior.

58 - (RN) Regulamentar através de Lei Ordinária 
a gestão democrática, mas vinculada à criação 
dos Conselhos Escolares, às eleições diretas para 
diretores de escolas e à construção do projeto 
político-pedagógico, determinado o tempo de sua 
implementação.

59 - (SP) Eleição dos conselhos de escola 
acompanhada pelo conselho municipal ou regional 
de educação;

�0 - (SP) Conselhos de Educação obrigatórios em 
todos os níveis, penalizando com suspensão de 
repasses de recursos e, até criminalização, aqueles 
que não cumprirem.

�1- (SP) Conselhos de Educação paritários entre 
usuários e prestadores, eleitos nas respectivas 
conferências os membros da sociedade civil.

��- (TO) Criação de Conselhos Escolares com 
participação efetiva e paritária de todas as 
representações da comunidade escolar e local. 
Desenvolver mecanismos para trazer os pais para 
a escola.

��- (TO) Fortalecer as entidades representativas das 
escolas (Grêmios Estudantis, Conselhos Escolares, 
Associações de Apoio à Escola) inclusive com 
capacitação dos membros, antes de assumirem as 
funções.

2.1.2 - CONSELHOS MUNICIPAIS

�4- (CE) Estimular a criação e o funcionamento de 
Conselhos Municipais de Educação e seus sistemas 
de ensino.

�5- (RS) Pensar a relação entre os sujeitos e 
instâncias de participação nos faz voltar à atenção 
para os Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Educação. Estas instâncias devem ser 
potencializadas com a participação de diferentes 
atores sociais, escolhidos por seus pares, incluindo 
trabalhadores do setor público e, tendo seu 
funcionamento balizado por princípios democráticos, 
onde o gestor público deve ser um entre os demais 
entes, possibilitando aos conselhos a autonomia 
necessária para o cumprimento de seu papel de 
órgão de estado.

��- (SP) Regulamentação, no âmbito federal, 
dos conselhos municipais de educação, como 
instrumento de democratização da gestão do 
sistema educacional e da gestão das políticas 
educacionais no âmbito dos municípios, sejam 
públicas – municipais ou estaduais – privadas ou 
conveniadas.

2.1.3 - CONSELHOS ESTADUAIS

��- (MG) Mudar a representatividade do conselho 
estadual de educação de modo a atender e respeitar 
a diversidade de instituições e organizações sociais 
ligados à educação

�8 - (PR) O Conselho Nacional de Educação deve 
ser uma instância de caráter deliberativo, cuja 
função é definir as políticas nacionais de educação, 
as diretrizes de dotação orçamentária para a 
educação e as diretrizes para o Plano Nacional de 
Educação. Deve ser uma instância de avaliação do 
sistema educacional e estar vinculado ao Estado, 
não ao governo. O Conselho Estadual e o Conselho 
Municipal de Educação são órgãos consultivos, 
normativos, fiscalizadores e deliberativos 
dos sistemas estadual e municipal de ensino 
respectivamente. São instâncias de articulação 
entre o poder público e a sociedade civil, tendo 
dotação orçamentária que lhes assegure eficiente 
funcionamento e autonomia administrativa para 
agir e decidir em conformidade com as funções e 
atribuições que lhes são conferidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, conforme sua esfera 
de competência.

�9 - (RN) Reformular a Lei de criação dos conselhos 
de políticas de Educação em cada Estado.

�0 - (RS) Pensar a relação entre os sujeitos e 
instâncias de participação nos faz voltar à atenção 
para os Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Educação. Estas instâncias devem ser  
potencializadas com a participação de diferentes 
atores sociais, escolhidos por seus pares, incluindo 
trabalhadores do setor público e, tendo seu 
funcionamento balizado por princípios democráticos, 
onde o gestor público deve ser um entre os demais 
entes, possibilitando aos conselhos a autonomia 
necessária para o cumprimento de seu papel de 
órgão de estado.

2.1.4 - CONSELHO NACIONAL

�1- (PR) O Conselho Nacional de Educação deve 
ser uma instância de caráter deliberativo, cuja 
função é definir as políticas nacionais de educação, 
as diretrizes de dotação orçamentária para a 
educação e as diretrizes para o Plano Nacional de 
Educação. Deve ser uma instância de avaliação do 
sistema educacional e estar vinculado ao Estado, 
não ao governo. O Conselho Estadual e o Conselho 
Municipal de Educação são órgãos consultivos, 
normativos, fiscalizadores e deliberativos 
dos sistemas estadual e municipal de ensino 
respectivamente. São instâncias de articulação 
entre o poder público e a sociedade civil, tendo 
dotação orçamentária que lhes assegure eficiente 
funcionamento e autonomia administrativa para 
agir e decidir em conformidade com as funções e 
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atribuições que lhes são conferidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, conforme sua esfera 
de competência.

��- (RJ) O Conselho Nacional de Educação, 
bem como os Conselhos Estaduais e Municipais 
deverão possuir caráter deliberativo, contar com 
representação paritária – governo e sociedade civil 
- e gozar de autonomia, deforma a tornarem-se 
órgãos de Estado e não de governo.

��- (RS) Pensar a relação entre os sujeitos e 
instâncias de participação nos faz voltar à atenção 
para os Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Educação. Estas instâncias devem ser 
potencializadas com a participação de diferentes 
atores sociais, escolhidos por seus pares, incluindo 
trabalhadores do setor público e, tendo seu 
funcionamento balizado por princípios democráticos, 
onde o gestor público deve ser um entre os demais 
entes, possibilitando aos conselhos a autonomia 
necessária para o cumprimento de seu papel de 
órgão de estado.

�4- (SP) Que o conselho nacional de educação 
legalize através de resolução a paridade nos 
conselhos estaduais e municipais de educação 
permitindo com isso a participação mais efetivo dos 
pais de alunos nos conselhos de educação.

�5- (SP) A construção do sistema nacional articulado 
de educação exige a formatação de um sistema de 
participação amplo, que considere a realização de um 
processo instituído na conferência capaz de eleger 
delegados ao Conselho Nacional de Educação, que 
precisa ser redesenhado e democratizado.

2.1.5 - IMPLEMENTAÇÃO

��- (CE) Os sistemas de ensino apoiarão a criação 
e o fortalecimento dos organismos colegiados 
escolares.

��- (PR) Apoiar a criação e a consolidação de 
Conselhos Estaduais, Municipais e Escolares, com 
a participação de todos os níveis de educação e 
todos os segmentos da sociedade civil organizada, 
obedecendo a um regimento democrático que 
propicie uma maior participação. 

�8 - (SP) Conselhos regionais nas cidades com 
mais de �00 mil habitantes.

�9 - (SP) Conselhos de educação, em todos os 
níveis, com autonomia financeira e administrativa, 
normativa, fiscalizador e deliberativo, 

2.1.6 - FUNCIONAMENTO

80 - (DF) Consolidar critérios democráticos e 
transparentes na constituição dos diferentes 
conselhos e comitês que atuam na área educacional, 

de modo a garantir o efetivo controle e a participação 
social tanto no âmbito do sistema quanto das 
escolas.

81- (DF) Garantir que todas as escolas tenham 
coordenador pedagógico indicado pelo corpo 
docente com funções definidas voltadas para a 
formação continuada e acompanhamento curricular 
sem a prerrogativa de substituição de professores.

8�- (MA) Criar mecanismos que fortaleçam o 
funcionamento dos órgãos democráticos da escola 
(Colegiado Escolar, Grêmio Estudantil, Caixa 
Escolar, Associação de Pais e Mestres, Conselho 
de Professores e de Classes, etc.).

8�- (MA) Garantir a participação dos Conselhos 
Nacional, Estadual e Municipal e todas as 
representatividades de entidades da sociedade civil 
e, nas escolas, os colegiados e grêmios, por meio 
de fóruns, seminários, grupos de trabalhos e outros; 
na perspectiva da democratização da educação. 
(Cf. atribuições dos conselhos)

84 - (SE) Garantir autonomia financeira e 
orçamentária, para os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Educação. 

85- (SE) Garantir estrutura física própria, além de 
mobiliários e equipamentos para funcionamento 
adequado dos Conselhos Municipais de Educação

8�- (TO) Fortalecer a política para criação 
dos Conselhos Municipais de Educação, 
responsabilizando os gestores municipais para o 
cumprimento de suas atribuições, sob penalidade 
da lei.

2.1.7 - FORTALECIMENTO

8�- (CE) Fortalecer a organização e o funcionamento 
dos organismos colegiados escolares.

88 - (DF) Os Conselhos Escolares devem ser 
melhor estruturados, com ampla divulgação dos 
documentos que orientam sua atuação para que 
sejam fortalecidos e que haja participação efetiva 
de seus membros.

89 - (MS) Fortalecer os espaços democráticos da 
educação (Conselhos, Colegiado Escolar, Grêmios, 
APM e outros) por meio da criação, implantação e 
implementação de instâncias participativas e eleição 
direta para dirigentes escolares.

90 - (PE) Organização, fortalecimento e mobilização 
dos órgãos colegiados (Conselho escolar, Conselho 
de Classe, Grêmio Estudantil, Associação de 
Pais) autônomas, democráticas e com caráter 
deliberativo.
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91- (SE) Fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Educação, através da ampla representatividade.

9�- (TO) Fortalecer as entidades representativas das 
escolas (Grêmios Estudantis, Conselhos Escolares, 
Associações de Apoio à Escola) inclusive com 
capacitação dos membros, antes de assumirem as 
funções.

2.1.8 - AUTONOMIA

93 - (MA) Implantar leis que flexibilizem a aplicação 
de recursos, eliminando percentuais de aplicação 
por área (permanente e consumo), condicionando, 
assim, a realização de gastos conforme a 
necessidade da escola.

94- (MA) Criar mecanismos que inibam interferências 
político-partidárias nas ações previstas para as 
instâncias educacionais; com eleição direta para 
diretor, garantindo a decisão da escolha do mais 
votado, mediante “contrato de gestão”.

95- (MS) Fortalecer os espaços democráticos da 
educação (Conselhos, Colegiado Escolar, Grêmios, 
APM e outros) por meio da criação, implantação e 
implementação de instâncias participativas e eleição 
direta para dirigentes escolares.

2.1.9 - ATRIBUIÇÕES

9�- (AL) Acompanhamento da atuação e efetivação 
da gestão educacional através dos conselhos em 
cada esfera.

9�- (AL) Liberação parcial dos servidores públicos 
conselheiros para acompanhamento das atividades 
do Conselho compatibilizando seus horários de 
trabalho com as necessidades de tempo para as 
atividades nos Conselhos de Educação.

98 - (AL) Garantia da participação efetiva e integral 
do Conselho Escolar nas ações deliberativas da 
escola. 

99 - (BA) Descentralização dos recursos financeiros 
e da administração no sistema educacional com a 
garantia de fiscalização efetiva e sistemática pelos 
conselhos de educação

100 - (GO) Politizar o grupo gestor, docentes e os 
discentes, buscando a conscientização do papel de 
cada segmento e suas atribuições profissionais.

101- (GO) Planejamento de estruturas e ações 
integradas dos entes federados: União, Estados e 
Municípios. Assegurar que os Conselhos Municipais 
coordenem, orientem e acompanhem a execução 
das Políticas Públicas para o cumprimento da 
legislação, tanto das instituições públicas como das 
privadas, como órgão de controle social. 

10�- (PE) Propor aos municípios uma dotação 
orçamentária para os Conselhos Municipais de 
Educação.

10�- (PE) Estabelecer o controle público, através dos 
Conselhos Municipais de Educação, dos convênios 
com as escolas particulares sem fins lucrativos.

104- (PR) A eleição de dirigentes de instituições 
educacionais deve ser direta e integrar o Projeto 
Político Pedagógico da instituição. Esse projeto 
Político Pedagógico deve garantir o trabalho 
coletivo de todos os segmentos da comunidade 
escolar. A gestão democrática na educação tem 
por objetivo o desenvolvimento e o estabelecimento 
de canais e formas de atingir uma maior qualidade 
social, no caminho da transformação da escola e 
da sociedade. A avaliação interna e externa das 
instituições educacionais deve levar em conta os 
seus recursos, sua organização, suas condições 
de trabalho, o padrão único de qualidade. Esse 
processo avaliatório deve ser coordenado pelos  
Coordenadores e pelos Conselhos Escolares em 
cada unidade.

105- (RR) Elaborar Proposta Pedagógica do Estado 
e dos municípios para que sirvam de referência às 
escolas.

10�- (SP) Conferência Nacional a cada dois anos, 
precedida de conferências estaduais e municipais, 
coordenadas pelos respectivos conselhos.

3 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

3.1 - FORMAÇÃO

10�- (BA) Formação continuada dos gestores 
focada na gestão democrática e participativa da 
escola,dando uma atenção especial ao segmento 
pais de alunos para que seja viabilizado um conselho 
de pais com um espaço garantido para reunião nas 
escolas

108 - (BA) Capacitação para os conselheiros e 
diretores.

109 - (DF) Preparação e capacitação de toda a equipe 
gestora com cursos que enfoquem o conhecimento 
e compreensão de leis que regem a educação e a 
administração pública;

110 - (GO) Empreender ações de formação imediata 
e contínua de gestores escolares, uma vez que 
parte dos professores que se tornam gestores não 
tem experiência e nem formação para a função.

111- (GO) Que os gestores escolares tenham 
capacidade de liderança e exerçam suas funções 
sem autoritarismo. 
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11�- (MG) Efetiva capacitação continuada de 
conselheiros de políticas educacionais e gestores 
públicos. 

11�- (MS) Promover a formação continuada de 
gestores educacionais e membros dos conselhos.

114- (PE) Fortalecer os conselhos municipais de 
educação através de um processo de formação 
permanente garantindo a participação efetiva 
na definição e acompanhamento das políticas 
públicas.

115- (PE) Formação continuada de gestores/as das 
escolas públicas.

11�- (RN) Estruturar os conselhos escolares e garantir 
fundamentação teórica para os conselheiros.

117 - (SE) intensificar capacitações para os 
Conselhos Municipais de Educação, com recursos 
do FNDE.

1188 - (SP) Capacitar todas as instâncias de 
conselhos: municipal, estadual, merenda escolar, 
transporte escolar, etc e Câmara de Vereadores 
sobre as prerrogativas do FUNDEB.

119 - (SP) O reconhecimento da necessidade de uma 
formação reflexiva e coletiva (educadores, usuários, 
familiares e comunidade) a partir do conhecimento 
e da discussão dos direitos como forma de garantir 
o acesso e a apropriação da legislação, em especial 
no que se refere aos direitos da criança e do 
adolescente.

1�0 - (TO) Fortalecer os cursos de formação para 
gestores, inserindo na estrutura curricular, temáticas, 
conceitos e conteúdos relacionados aos aspectos 
regionais e locais, com a finalidade de subsidiar o 
trabalho da gestão democrática na escola.

1�1- (TO) Acompanhar e avaliar o impacto dos 
cursos de formação de gestores na prática escolar, 
através da sistematização da pesquisa organizada 
pela Universidade e Secretaria.

1��- (TO) Garantir e efetivar a formação dos 
representantes da comunidade em geral, a fim 
de legitimar a atuação dos Conselhos Escolares/
Associação de Apoio à Escola.

1��- (TO) Capacitar todos os membros do Conselho 
Municipal de Educação, de �em anos.

3.2 - ELEIÇÕES

1�4- (AL) Estabelecer critérios para assumir função 
de gestor(a) escolar nos sistemas de ensino.

1�5- (BA) Garantir a simultaneidade de três 
propostas,a saber,eleição direta para diretores e vice-
diretores (diretores administrativos e financeiros) 
para toda a unidade escolar, tendo a formação de 
conselhos escolares. 

1��- (CE) Os sistemas de ensino em conjunto com 
a comunidade escolar, local e outros segmentos 
da sociedade deverão discutir, definir e aperfeiçoar 
o processo democrático de seleção e eleição de 
gestores escolares.

1��- (MA) Criar mecanismos que inibam 
interferências político-partidárias nas ações 
previstas para as instâncias educacionais; com 
eleição direta para diretor, garantindo a decisão 
da escolha do mais votado, mediante contrato de 
gestão. 

1�8 - (PE) Instituir e tornar público o processo de 
provimento de função de gestor/a das escolas 
públicas;

1�9 - (RO) Garantir eleição direta para gestores 
escolares para efetivação da democratização 
condicionada a candidatura a apresentação e 
defesa de plano de ação da gestão com critérios 
pré-definidos por comissão de professores, alunos, 
comunidade e técnicos, com duração de três anos;

1�0 - (RR) Garantir eleição direta para gestores 
escolares para efetivação da democratização 
condicionada a candidatura à apresentação e à 
defesa de plano de ação da gestão com critérios 
pré-definidos por comissão de professores, alunos, 
comunidade e técnicos, com duração de três anos;

1��- (SC) Eleições diretas para diretores, secretários 
escolares e equipe das secretarias de educação 
com apoio da UNDIME e da UNCME

1�4- (SP) Eleição de diretores de escola com 
formação adequada e experiência na educação.

1�5- (SP) Os diretores de escola devem ser eleitos 
em processos democráticos, dos quais devem 
participar todos os segmentos sociais. Para ser 
diretor de escola, é preciso ser professor concursado 
com mais de dois anos de experiência na escola 
onde ele irá concorrer.

1��- (TO) Garantir eleição de membros para 
composição da Associação de Apoio à Escola.

1��- (TO) Garantir a eleição direta para diretor 
de Unidade Escolar, após processo seletivo que 
comprove competência para o exercício da função, 
conhecimento da prática e políticas educacionais, 
por um período de �anos, eximindo toda e qualquer 
ingerência político-partidária no processo, e 
desta forma, garantir o fortalecimento da gestão 
democrática.

1�8 - (TO) Promover a gestão democrática como 
mecanismo de garantia de espaço de discussão 
nas unidades escolares incluindo os funcionários e 
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possibilitando que concorram a cargos de direção, 
desde que atendam os critérios.

3.3 - AVALIAÇÃO

1�9 - (CE) Realizar avaliação institucional.

140 - (DF) Ampliar as variáveis dos instrumentos de 
avaliação, considerando o fator socioeconômico;

141- (DF) Utilizar mais instrumento de avaliação 
para diagnosticar possíveis deficiências;

14�- (DF) Priorizar a avaliação como referência para 
o desenvolvimento das políticas educacionais e do 
trabalho da escola;

14�- (DF) Rever as concepções de avaliação, de 
forma a renovar as relações dos usuários do sistema 
e todos os atores envolvidos;

144- (DF) Estabelecer parâmetros utilizados que 
interferem no resultado da avaliação;

145- (DF) Construção avaliativa considerando o 
espaço social e a realidade de vida do aluno, dando 
ênfase à qualidade e ao processo;

146 - (DF) Utilização dos dados do IDEB para fins de 
avaliação qualitativa a serviço das aprendizagens;

14�- (DF) Implantar a avaliação Institucional na rede 
pública;

148 - (DF) Criar conselhos de avaliação com 
membros de várias entidades com o objetivo de 
interpretar os resultados obtidos e formular novas 
avaliações;

149 - (DF) Expor a função, recursos, métodos, 
instrumentos utilizados nos sistemas de avaliações;

150 - (DF) Regionalizar a linguagem utilizada nas 
avaliações;

151- (GO) Necessidade de ter outras variáveis de 
avaliação que incluam a avaliação estrutural da 
escola, laboratórios, bibliotecas entre outros.

15�- (MS) Propor mecanismos (avaliação interna e 
externa) que assegurem o acompanhamento das 
ações democráticas nas instâncias de decisão e 
execução (Municipal, Estadual e Federal).

15�- (RN) Sistematizar instrumentos de avaliação 
da aprendizagem dos alunos de modo a prepará-los 
adequadamente para avaliações nacionais;

154- (RN) Rever o regulamento do Sistema de 
Ciclos e Promoção Automática;

155- (RN) Institucionalizar uma política de avaliação 
para todas as escolas do país;

15�- (RN) Manter avaliações nacionais e regionais 
sistemáticas vinculadas ao programa de ensino, 
resignificando os resultados de cada uma para 
superar as dificuldades identificadas;

15�- (RN) Realizar avaliações institucionais 
valorizando o ponto de vista do aluno a respeito da 
escola a qual faz parte.

3.4 - GESTÃO 

158 - (AC) Gestão descentralizada com autonomia 
para as unidades de ensino elaborarem e 
implementarem seus Projetos Políticos Pedagógicos 
e em suas instâncias decisórias, bem como de 
estratégias de acompanhamento das ações a serem 
implementadas;

159 - (AC) Gestão de responsabilidade com definição 
clara de competências e efetiva implementação 
de prestações de contas, respeitando a legislação 
vigente;

1�0 - (AC) Gestão de resultados com processos 
definidos de acompanhamento e avaliação 
permanentes.

1�1- (AC) Gestão estratégica com foco voltado para 
a qualidade do ensino.

1��- (AC) Garantia da centralidade da escola no 
sistema.

1��- (AL) Implantar a gestão democrática nos 
municípios de forma obrigatória.

1�4- (AL) Estabelecer critérios para assumir função 
de gestor(a) escolar nos sistemas de ensino.

1�5- (AL) Implantar na escola efetivamente a 
autonomia pedagógica, administrativa e financeira 
como está proposto na LDB

166 - (AL) Investir no Programa de educação fiscal 
através de campanhas educativas e fiscalização 
governamental

1��- (AL) Garantia da aplicabilidade de regimento 
escolar.

168 - (AM) Otimizar a fiscalização da freqüência e 
rendimento de alunos beneficiados pelo programa 
“Bolsa Família”.

1�9 - (BA) Gestão democrática das escolas e dos 
sistemas de ensino: relação entre sujeitos e as 
instâncias de participação.
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1�0 - (BA) Desenvolver políticas para criação 
de núcleos de estudos e de prática da educação 
transdisciplinar.

1�1- (BA) Criar um programa de valorização e 
formação continuada para os professores e corpo 
técnico da EPT.

1��- (DF) Compreender a autonomia da escola 
como um processo de decisão participativa;

1��- (DF) Retorno mais rápido dos resultados 
das avaliações dos alunos para que fique claro o 
desenvolvimento deles e que a escola possa saber 
realmente quem é seu aluno e como ele está em 
relação aos outros estados e outras escolas. Seria 
desejável que os resultados da Prova Brasil viessem 
individualizados (resultado de cada aluno).

1�4- (DF) A Prova Brasil e o ENEM devem servir 
como instrumentos para avaliar a situação e 
apoiar mudanças e não como uma finalidade em si 
mesmo;

1�5- (DF) Que a Prova Brasil seja estendida a todas 
as escolas rurais para que elas também tenham um 
diagnóstico preciso da sua realidade.

1��- (DF) - Posição Minoritária - Melhor 
esclarecimento do que é a gestão democrática 
citada na Constituição Federal e sua função dentro 
do âmbito escolar.

1��- (DF) - Posição Minoritária - Inversão do 
planejamento educacional, sendo de baixo para 
cima, tendo a escola como foco.

1�8 - (DF) - Posição Minoritária - As pautas 
estabelecidas para o DF têm que ser de acordo com 
as características peculiares da unidade federativa.

1�9 - (DF) - Posição Minoritária - Participação ativa 
e interativa de cada envolvido buscando sintonia de 
objetivos.

180 - (DF) - Posição Minoritária - Reflexão e 
discussão nas escolas a respeito do modelo de 
sociedade que se quer.

181- (GO) Que no processo de escolha do secretário 
municipal de educação seja pré-requisito para o 
cargo que o servidor seja um docente efetivo com 
formação em gestão educacional. 

18�- (MG) Necessidade de desburocratização das 
Escolas Públicas.

18�- (MG) Garantia de material pedagógico 
atualizado.

184- (MS) Desencadear ações no sentido de 
que estados e municípios cumpram as metas 
estabelecidas no PNE.

185- (MS) Garantir aos gestores educacionais a 
autonomia administrativa, pedagógica e financeira, 
todavia submetidos à fiscalização.

18�- (PA) Democratização do acesso da população 
à Educação Superior.

18�- (PA) Consolidação e expansão dos programas 
de pós-graduação e de extensão. 

188 - (PE) Apoiar a organização dos Sistemas 
Municipais de Ensino.

189 - (PE) Estabelecer parcerias entre as 
Universidades Públicas e os Sistemas de Ensino com 
objetivo de viabilizar projetos de desenvolvimento 
sustentável.

190 - (PR) Efetivar a inclusão escolar com as 
condições necessárias, como n° de alunos por 
turma, intérpretes que acompanhem o professor, 
recursos para aprendizagem, equipe multidisciplinar 
de ensino.

191 - (PR) Definição de Diretrizes para as Instituições 
de Ensino Superior: definir diretrizes para as IES 
com o objetivo à formação inicial para o processo 
de inclusão digital.

192 - (RJ) Perspectiva da gestão democrática deve 
ser o foco da administração e o modo de tomada 
de decisão no sistema nacional de Educação, em 
todos os seus âmbitos, assegurando-se a efetiva 
participação de todos os setores envolvidos.

19�- (RN) Segurança eletrônica e humana nas 
escolas.

194- (RN) Garantir padrão mínimo de qualidade no 
funcionamento das escolas nas �esferas do poder

195- (RN) Garantir a permanência do aluno na escola 
com avanços significativos na aprendizagem.

196 - (RN) Ampliar, unificar e reestruturar as políticas 
educacionais relacionadas às competências dos 
órgãos responsáveis;

19�- (RN) Cumprimento do poder público quanto 
ao apoio técnico-financeiro e monitoramento de 
projetos e ações propostas;

198 - (SE) Adotar a prática do pró-labore para os 
conselheiros que não sejam servidores públicos

199 - (SE) Proibir a terceirização dos serviços 
pedagógicos e de informática-pedagógica e 
apostilas prontas.



99

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

�00 - (SP) A educação básica é aquela educação 
necessária a todo cidadão brasileiro na sociedade 
atual para que possa participar consciente e 
criticamente da vida social e do mundo trabalho 
como cidadão com exercício pleno de sua cidadania. 
Ela se constitui de três etapas: educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. 

�01- (SP) Não à municipalização do ensino 
fundamental como instrumento que impede o regime 
de colaboração, uma vez que tais processos têm 
imposto apenas a disputa pela demanda de alunos 
entre os entes federados. 

�0�- (SP) Viabilizar parcerias com associações e/
ou transportadores escolares locais e poder publico 
municipal para garantir o emprego desta categoria 
profissional que atua na cidade e não permitir a 
terceirização dos serviços e/ou licitação sem um 
prévio contato/dialogo sobre as ações do plano 
Municipal de Educação.

�0�- (SP) A prática democrática, no interior das 
escolas e do sistema, deve ser aproveitada, inclusive 
em termos de currículo e experiência pedagógica.

�04- (SP) A rede privada deve cumprir as normas que 
regulam o sistema educacional, devendo respeitar o 
modelo de gestão democrática das escolas.

3.4.1 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)

�05- (AL) Mais seriedade nas Secretarias na 
construção e execução do PPP nas escolas. 

�0�- (AP) Constituir equipe técnica-pedagógica 
multidisciplinar nas Secretarias Estaduais e 
Municipais, habilitada na área de currículo, para 
apoiar, assessorar e acompanhar a sistematização 
e ou re-elaboração do plano curricular articulado 
ao Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE e 
Projeto Político Pedagógica - PPP. Entrelaçando as 
práticas educativas em parceria com as escolas dos 
governos Federal, Estaduais e Municipais.

�0�- (AP) Construção com a sociedade/comunidade 
de um plano estadual e municipal de educação, 
contendo diretrizes/orientações curriculares, como 
eixo norteador da re-elaboração do PDE e PPP 
apoiado pelo Governo Federal.

�08 - (GO) Garantir a autonomia para as escolas 
adequar o currículo de acordo com as diferentes 
realidades, através do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) e Regimento Escolar, buscando a valorização 
das ações concretas dos profissionais na escola e 
iniciativas voltadas para a prestação de serviços 
educacionais públicos de qualidade.

�09 - (MA) Investir na elaboração e aplicação 
coletiva do Projeto Político Pedagógico das escolas 
otimizando as práticas de ensino e aprendizagem.

�10 - (PR) Assegurar autonomia das escolas e 
universidades na elaboração do Projeto Político 
Pedagógico de acordo com as características e 
necessidades da comunidade, com financiamento 
público e gestão democrática, na perspectiva da 
consolidação do Sistema Nacional de Educação. 

�11- (PR) Estabelecer mecanismos que assegurem 
a elaboração e implantação orgânica de Planos 
Estaduais e Municipais de Educação, bem como 
de projetos políticos pedagógicos escolares e de 
políticas públicas para a juventude. 

�1�- (PR) A eleição de dirigentes de instituições 
educacionais deve ser direta e integrar o Projeto 
Político Pedagógico da instituição. Esse projeto 
Político Pedagógico deve garantir o trabalho 
coletivo de todos os segmentos da comunidade 
escolar. A gestão democrática na educação tem 
por objetivo o desenvolvimento e o estabelecimento 
de canais e formas de atingir uma maior qualidade 
social, no caminho da transformação da escola e 
da sociedade. A avaliação interna e externa das 
instituições educacionais deve levar em conta os 
seus recursos, sua organização, suas condições 
de trabalho, o padrão único de qualidade. Esse 
processo avaliatório deve ser coordenado pelos 
Coordenado pelos Conselhos Escolares em cada 
unidade.

�1�- (RN) Tornar o Projeto Político Pedagógico, um 
instrumento efetivamente vivo, que seja manuseado, 
compreendido, adequado e reestruturado por todos 
os segmentos da escola, garantindo atualização em 
conformidade com as necessidades, realidade e 
possibilidades da comunidade.

�14- (RO) Criar processo de mobilização para 
elaboração do Projeto Político Pedagógico das 
escolas com a participação de todos segmentos, 
passando por aprovação apenas da comunidade.

�15- (RO) Comissão de orientação e 
acompanhamento das questões legais e elaboração 
do PPP das escolas. 

�1�- (RR) Instituir comissão de orientação e 
acompanhamento das questões legais e elaboração 
do PPP das escolas.

�1�- (RR) Criar processo de mobilização para 
elaboração do Projeto Político Pedagógico das 
escolas com a participação de todos segmentos, 
passando por aprovação apenas da comunidade.

�18 - (SP) Que os planos de educação municipal, 
estadual e nacional tenham a duração de 4 anos e 
que sejam aprovados pelos legislativos.

�19 - (TO) Garantir, no Projeto Político-Pedagógico, 
espaços de discussão sobre a gestão democrática 
na escola.
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3.5 - ESTRUTURA FÍSICA

3.5.1 - ESPAÇO

��0 - (AL) Garantia do acesso a bibliotecas, 
laboratório de informática e de ciências nas escolas, 
criando espaços ou desenvolvendo projetos 
alternativos como bibliotecas móveis.

��1- (AL) Reorganizar a escola para que atenda 
os diversos públicos (portadores de deficiência, 
indígenas, quilombos e agricultores) envolvendo as 
diferentes redes educacionais.

���- (PR) Garantia do espaço público educacional 
efetivamente igualitário para o ensino e 
aprendizado.

223 - (SC) Promover edificações, equipamentos 
e materiais que atendam as atuais exigências do 
mercado, quanto ao desenvolvimento tecnológico, 
garantindo a formação técnica de qualidade e 
atualizada.

��4- (SE) Adequar as condições físicas e as 
propostas pedagógicas das Unidades de Ensino 
às peculiaridades dos sujeitos integrantes de cada 
etapa da educação básica.

3.5.2 - NÚMERO DE ALUNOS

��5- (DF) Reavaliar a distribuição do número de 
alunos / docente.

3.6 - PARTICIPAÇÃO

3.6.1 - PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES

���- (GO) Favorecer a participação dos alunos por 
meio dos grêmios estudantis, que muitas vezes 
são barrados pela direção das escolas sendo 
considerados baderneiros.

���- (GO) O movimento estudantil entende que 
o grêmio e a direção da escola devem caminhar 
juntos para que unidos possam gerar conhecimento 
político e social para os alunos. Além de buscar 
melhorias para a educação e melhoria na qualidade 
de vida dos educadores e alunos.

��8 - (MA) Otimizar a participação da classe 
estudantil, buscando o protagonismo juvenil efetivo 
nas ações escolares.

��9 - (PR) Garantir a participação paritária dos 
estudantes nos Conselhos Estadual e Municipais 
de Educação e Escolares.  

��0 - (RJ) a participação efetiva dos alunos e dos 
grêmios nos Conselhos de Classe, em tempo 
integral.

3.6.2 - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL

��1- (AC) Ampliar espaços de participação para 
discussão dos conselhos escolares associações 
de pais, grêmios estudantis, sindicatos, etc. para 
dinamização, participação, conscientização da 
aplicação dos recursos públicos utilizados na escola 
e fiscalizados pelos conselhos escolares.

���- (AL) Estimular a sociedade civil a participar dos 
conselhos criando propostas para uma educação de 
qualidade.

���- (AL) Articulação e participação da comunidade 
na elaboração de planos projetos e programas das 
Secretarias

��4- (AL) Construção do planejamento participativo 
pela comunidade escolar.

��5- (AL) Envolver a comunidade escolar, sociedade 
e poderes públicos locais nas discussões e decisões 
de políticas educativas, bem como, na construção 
de propostas pedagógicas específicas. 

236 - (BA) Intensificar e aprimorar os meios de 
interação entre sociedade e escola fortalecendo a 
atuação dos pais e demais membros representativos 
da sociedade, desenvolvendo instrumentos legais 
que orientem essas relações, proporcionando 
processos formativos que qualifiquem essa 
participação nas ações pedagógicas.

���- (DF) Criar estratégias para trazer os pais para 
dentro da escola de modo que não seja somente 
nos momentos de entrega de notas e boletins.

��8 - (DF) Que a participação de membros da 
comunidade escolar nos conselhos escolares seja 
possibilitada com ajuda de custo, atentando para o 
risco de que essa prática não seja mercantilizada.

��9 - (DF) Criar estratégias para trazer os pais para 
dentro da escola de modo que não seja somente 
nos momentos de entrega de notas e boletins.

�40 - (DF) Compreender a autonomia da escola 
como um processo de decisão participativa.

�41- (DF) Motivar e incentivar a criação ou reabertura 
de grêmios estudantis.

�4�- (GO) A democratização da gestão implica na 
consolidação de uma cultura democrática no interior 
da comunidade escolar, de forma a fazer parte da 
identidade da escola e dessa maneira criar ações 
concretas, operacionais e eficientes para cristalizar 
a gestão democrática na comunidade escolar.

�4�- (MA) Planejar orçamento escolar com a 
participação da representação dos segmentos 
e instâncias da gestão escolar e da própria 
comunidade.
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244 - (PI) Adoção de estratégias eficazes para trazer 
as famílias de alunos da escola publica para a escola, 
transformando-se em um dos autores da educação 
(vinculando a concessão de benefícios sociais à 
participação na escola dos filhos, programas de 
parcerias e outras estratégias)

�45- (SP) Viabilizar a participação popular para 
ampliar a reflexão de conceitos e práticas em prol 
de uma educação de qualidade de acordo com 
as necessidades sócio-econômicas e culturais da 
localidade.

�4�- (SP) Viabilizar a participação popular de 
pais, professores e alunos na elaboração de 
projetos políticos, respeitando as condições sócio-
econômicas e culturais locais.

�4�- (SP) O Ministério da Educação e suas 
contrapartes estaduais e municipais devem 
construir o Sistema Nacional Articulado com 
ampla participação social optando por setores 
sociais efetivamente comprometidos com a escola 
pública e não apenas por setores empresariais 
que objetivam lucro, como aqueles articulados no 
Compromisso ‘Todos pela Educação’. Para isso é 
preciso proporcionar:

- Transparência e tratamento de informações para o 
controle cidadão (do orçamento ao funcionamento 
das estruturas, dinâmicas, procedimentos, análise 
de políticas, indicadores etc).

- Formação para o controle cidadão, considerando, 
inclusive, meios de como se pode acionar o sistema 
de Justiça.

�48 - (SP) Reconhecer a organização plural da 
sociedade brasileira e garantir melhores condições 
para que ela esteja refletida nos processos 
municipais e estaduais, ampliando os segmentos 
e o que é considerado dentro deles. Exemplo: o 
segmento de Movimentos Sociais, Redes e ONGs.

�49 - (TO) Fortalecer as políticas de participação da 
comunidade interna e externa, através de espaços 
públicos, com eventos, palestras, conscientizando 
quanto à importância do sujeito dentro do processo 
de ensino e aprendizagem, contribuindo para o 
fortalecimento da gestão democrática na escola.

3.7 - PLANOS DE EDUCAÇÃO 

�50 - (DF) Inversão do planejamento educacional, 
sendo de baixo para cima, tendo a escola como 
foco

�51- (PA) Estabelecimento de mecanismos que 
assegurem a elaboração e implantação de planos 
municipais de educação, bem como de projetos 
político-pedagógicos escolares.

252 - (PR) Criar mecanismos para fiscalizar e 
comprometer os gestores públicos com as metas 
estabelecidas no Plano Municipal de Educação

�5�- (SP) Os Planos Municipais e Estaduais de 
Educação devem:

- possuir mecanismos de exigibilidade 
e responsabilização e indicadores de 
desenvolvimento;

- comprometer o poder público com o seu pleno 
desenvolvimento;

- definir o financiamento necessário para a sua 
implementação com base na construção de custo 
aluno-qualidade (CAQ).

- ser referência fundamental para o controle social 
exercido pelos conselhos e por outros espaços 
institucionais e de organização da sociedade civil.

3.8 - VERBAS/FINANCIAMENTO

�54- (SP) Ampliar o alcance dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS) dos 
FUNDEB para que acompanhem todas as verbas da 
educação em âmbito municipal, estadual e da união, 
com a proposição de que os conselheiros tenham 
condições de trabalho e formações adequadas. 
Justificativa: já que o CACS é responsável por 
quase 80%das verbas publicas para a educação 
não há sentido em não abarcar todas as verbas 
para a educação.

�55- (SP) Favorecer o controle das contas públicas, 
pela sociedade civil organizada (ONGs, OSCIPS, 
por ex.)

�5�- (SP) Que o Estado aplique 10% do PIB em 
educação e os municípios invistam progressivamente 
�0% do seu orçamento, priorizando a educação 
infantil.

�5�- (SP) A democratização da gestão e a educação 
com qualidade social só serão de fato efetivados 
com a revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
com a derrubada do verto aos �% do PIB para 
investimentos em educação e pela luta rumo aos 
10% do PIB com gastos com educação, conforme 
proposto pelo PNE da sociedade brasileira.

3.9 - REGIME DE COLABORAÇÃO

�58 - (AC) Efetivar o regime de colaboração entre 
Estado e Municípios para garantir o direito à 
educação escolar e o ingresso de todas as crianças 
a partir de seis anos na Educação Básica.

�59 - (RO) Articular o atendimento à educação 
básica entre os entes da federação efetivando o 
regime de colaboração;
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3.10 - RECURSOS TECNOLÓGICOS

��0- (MA) Instituir mecanismos de colaboração 
entre as esferas municipal, estadual e federal, 
para proporcionar aos estudantes e profissionais 
da Educação Básica o domínio dos recursos 
tecnológicos.

��1- (BA) Implantar, ampliar e manter em toda a 
rede pública de ensino, informática na educação 
com tecnologia moderna e acesso a internet via 
MEC/SEDUC/ e SEMED

���- (SE) Criação e implantação de projetos de 
inclusão digital voltados para os diversos segmentos 
sociais, visando incentivar a cultura de uso dos 
meios digitais.

���- (SE) Ampliação dos laboratórios de informática 
nas escolas e garantia das condições de manutenção 
e funcionamento dos equipamentos, além das 
capacitações de professores e equipes.

��4- (SE) Criar programas de extensão, capacitação, 
formação e financiamento voltados para uso das 
novas tecnologias.

��5- (SE) Criar sistemas informatizados que 
melhores as formas de gestão educacional.

266 - (SE) Redefinir propostas de formação de 
professores e profissionais do serviço de apoio 
escolar, utilizando as possibilidades da educação à 
distância.

��� - (SE) Criar redes de conexão entre os diferentes 
Municípios, Estados e Regiões, para aproximar 
os envolvidos no sistema nacional de educação e 
possibilitar o intercâmbio de idéias e otimizar ações 
e soluções.

��8 - (SE) Discutir as formas de avaliação na 
modalidade a distância.

269 - (SE) Garantir aportes financeiros para 
informatizar o sistema educativo. 

3.11 - FLUXO

��0- (MA) Criar e implementar programas para 
correção de fluxo.

�.1� - RECURSOS MATERIAIS

��1- (MA) Promover ações de articulação tríade 
(família, escola e comunidade), na construção de 
espaço sócio - cultural com sustentabilidade.

���- (MA) Garantir a continuidade de estudos para os 
estudantes que residem nas regiões mais distantes 
dos centros urbanos através de criação de casas de 
estudantes e transporte escolar de qualidade.

���- (MA) Garantir acompanhamento e controle 
das ações de construção, reforma e adaptação das 
escolas, com base na Lei de Acessibilidade. (Cf. 
educação especial)

��4- (MA) Ampliar parcerias entre os governos 
federal, municipal e estadual para o atendimento de 
transporte escolar, cessão e manutenção de prédios 
públicos, redistribuição de livros didáticos e recursos 
humanos.

��5- (MA) Garantir a continuidade de programas e 
projetos educacionais através de cooperação mútua 
entre redes e sistemas, permitindo a utilização de 
recursos materiais e humanos disponíveis, cessão 
de uso de espaços comuns.

���- (AM) Regionalização do livro didático 

���- (DF) Que o MEC/FNDE. Permita a participação 
dos professores na definição dos critérios para a 
escolha dos livros didáticos;

Parágrafo 28
��8 - Emenda aditiva (TO)

Incluir ao final do parágrafo: e social

Parágrafo 29
��9- Emenda substitutiva (PB)

Substituir o parágrafo por:

A gestão democrática como princípio da educação 
nacional, portanto, articula-se à luta pela qualidade 
da educação e se constitui nas diversas maneiras 
com que a comunidade local e escolar se organiza 
coletivamente para levar a termo um projeto político-
pedagógico de qualidade e efetivar processos de 
participação, ao mesmo tempo em que objetiva 
contribuir para a formação de cidadãos críticos e 
compromissados com a transformação social.

4 - EDUCAÇÃO INFANTIL

�80 - (PB) Substituir o parágrafo �1.�do Documento 
Referência por:

a consolidação de políticas, diretrizes e ações 
destinadas à educação infantil, via coordenação 
dos esforços da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, para ampliar, apoiar e otimizar os 
processos de organização, gestão e universalização 
gradativa desta etapa da educação básica, por 
meio da realização do censo da educação infantil; 
da garantia de que a atuação com as crianças seja 
feita exclusivamente por professores formados em 
curso superior de licenciatura em pedagogia; de 
um repensar, de modo integrado, todo o currículo 
das primeiras etapas da educação básica, em 
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decorrência do ingresso aos seis anos no ensino 
fundamental, tornado obrigatório; de discussão 
das políticas de estabelecimento de convênios 
com entidades particulares, de tal forma que o 
MEC assuma a coordenação dessa discussão; de 
ampliação da oferta de educação infantil pelo poder 
público, diminuindo, gradativamente, o atendimento 
por meio de instituições conveniadas.

�81 - (ES) No parágrafo �1.� do Documento 
Referência, na expressão gestão e universalização 
gradativa desta etapa, suprimir o termo gradativa

�8� - (SP) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir de organização, gestão e universalização 
gradativa por ampliação acelerada do atendimento 
nesta etapa para alcançar as metas do PNE

�8�- (MG) Incluir no parágrafo �1.� do Documento 
Referência:

c) garantir debate junto à sociedade e, sobretudo, 
com os trabalhadores da educação

�84- (ES, PB, RJ, SP, SE) No parágrafo �1.� do 
Documento Referência, substituir professores 
devidamente credenciados por

a) professores devidamente habilitados, com 
formação específica em todos os níveis de ensino 
(ES)

b) formados em curso superior de licenciatura em 
pedagogia (PB)

c) professores habilitados (PR) 

d) habilitados e admitidos, nos casos das redes 
públicas, exclusivamente, por concurso público 
(RJ)

e) professores devidamente qualificados (SP)

f) professores com formação específica (SP)

g) professores com formação pedagógica (SE)

�85- (PI) Incluir no parágrafo �1.� do Documento 
Referência, após devidamente credenciados: 
atentando-se para a composição de uma equipe 
multidisciplinar.

4.1 - POLÍTICAS

�8�- (AL) Ampliação de programas já existentes 
de incentivo ao desenvolvimento da criança nos 
aspectos cognitivos, sociais e afetivos.

287 - (AL) Definir uma Política Educacional para o 
ensino infantil nas redes (estado e município).

�88- (AP) Garantir a implantação de uma política 
de formação inicial e continuada que contemple os 

conhecimentos específicos na área da educação 
infantil para professores e demais trabalhadores da 
educação.

�89- (AP) Garantir a organização de uma Central 
de Banco de Dados com indicadores da educação 
infantil e sua disponibilização para subsidiar as 
políticas públicas de educação infantil;

�90 - (AP) Garantir que todas as instituições de 
educação infantil sejam autorizadas e credenciadas 
pelos seus respectivos sistemas de ensino;

291 - (BA) Garantir políticas públicas de financiamento 
para a formação, a qualificação e a valorização dos 
profissionais que atuam na educação infantil, bem 
como para a adequação e construção de centros de 
educação infantil.

�9� - (BA) Assegurar a educação infantil como um 
direito, bem como garantir a elaboração de currículos 
adequados às especificidades da educação infantil 
atendendo também as orientações da lei nº 
10.��9/0�.

�9�- (BA) Implementar política para educação infantil 
que atenda a demanda real do município através 
de recursos suficientes, adequação das escolas e 
criação de creches em tempo integral com formação 
específica para os professores;

294 - (CE) A definição de políticas de educação 
infantil, voltadas para o desenvolvimento integral 
das crianças de até 5 anos assim como a expansão, 
administração, controle e avaliação das instituições 
de atendimento, envolverá uma articulação entre as 
diferentes secretarias, empresas e instituições de 
educação superior, além de um trabalho sistemático 
sobre competências familiares e poder público, junto 
aos responsáveis pelas crianças.

�95- (CE) Fortalecer as competências familiares 
relacionadas à educação infantil e os laços entre 
família e escola.

�9�- (CE) Ampliar o acesso de crianças de até � 
anos em creches.

�9�- (CE) Implementar propostas pedagógicas que 
busquem o desenvolvimento pleno e integral, das 
crianças de até 5 anos.

�98- (CE) Implantar gradativamente o tempo integral 
em creches e pré-escolas.

�99- (CE) Assegurar atendimento de qualidade para 
as crianças nas creches e pré-escolas.

�00 - (GO) Efetivar políticas institucionais 
conforme orientações das diretrizes nacionais da 
educação infantil, possibilitando o atendimento às 
especificidades desta modalidade de ensino.
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�01 - (GO) Garantir a participação dos movimentos 
sociais na discussão de políticas públicas para a 
infância;

�0� - (PA) Elaboração de uma política estadual de 
educação infantil com base na política nacional.

�0�- (PA) Criação de mecanismos que garantam 
a colaboração entre os setores da educação, 
saúde e assistência para manutenção, expansão, 
administração, controle e avaliação das instituições 
de atendimento às crianças de até 5 anos de 
idade.

�04- (PR) Estabelecer políticas que estabeleçam 
objetivos e metas de superação de uma realidade 
de exclusão que permaneceu inalterada durante 
todo o século XX.

�05- (PR) A superação do analfabetismo e a 
conclusão do Ensino Fundamental para todos os 
meninos e meninas, de forma que se inclua na 
estratégia de ação governamental dos Estados, a 
garantia de oferta pública de Educação Infantil – de 
até 5 anos – para todas as crianças, assim como a 
oferta pública do Ensino Fundamental de 9 anos.

�0�- (PR) Obrigatoriedade da ampliação da 
educação Infantil como direito e permanência na 
escola. 

�0�- (GO) Garantir que as instituições de Educação 
Infantil pública ou privada obtenham autorização de 
funcionamento mediante o cumprimento dos padrões 
mínimos de qualidade de infra-estrutura, com base 
na legislação educacional vigente. Disponibilizar 
tecnologias educacionais e recursos pedagógicos 
apropriados ao processo de aprendizagem nesta 
fase escolar;

�08- (SC) na coordenação de espaços entre união, 
estados e municípios na consideração da educação 
infantil que as redes estaduais, não deixe de atender 
as crianças da educação infantil, nos CEI´s e pré 
escolas, até que os municípios consigam ampliar 
significativamente a oferta de vagas.

�09- (SC) Creches como instituições de ensino 
devem ser vinculadas aos órgãos educacionais 
públicos. 

�10 - (SC) Regulamentar todas as instituições 
de educação infantil, que atendam as exigências 
legais.

�11 - (SC) Garantir a universalização da educação 
infantil – creche e pré-escola;

�1� - (SP) Prioridade das ações educacionais 
nos municípios, estados e União para a educação 
infantil.

�1�- (SP) Contra as políticas da precarização de 
oferecimento da educação infantil que impedem sua 
universalização com qualidade, tais como, projetos 
denominados Mãe-crecheira e Educriança.

�14- (SP) Prioridade das ações educacionais nos 
municípios, estados e União para a educação 
infantil.

4.2 - RECURSOS/FINANCIAMENTO

�15- (AP) Garantir a disponibilização, a cada seis 
meses, os resultados dos Planos Estaduais e 
Municipais nas Câmaras Municipais e Assembléias 
Legislativas, bem como da totalidade dos recursos 
recebidos para educação infantil e discriminação da 
aplicação dos recursos, de forma transparente para 
facilitar o controle social pela sociedade civil;

316 - (BA) garantir políticas públicas de financiamento 
para a formação, a qualificação e a valorização dos 
profissionais que atuam na educação infantil, bem 
como para a adequação e construção de centros de 
educação infantil.

�1�- (GO) aumentar os recursos destinados ao 
atendimento da Educação Infantil;

�18- (MG) Maior aporte de recursos para a Educação 
Infantil como etapa e modalidades creche e pré-
escola fortemente vulnerabilizadas, até o alcance 
de um ponto de equilíbrio com as demais etapas e 
modalidades

319 - (PR) Ampliar os recursos financeiros do 
FUNDEB destinados às creches, de 80% para 
150%, e para a pré-escola de 80% para 100%, bem 
como ampliar recursos para a merenda escolar.

��0 - (RN) Que o Conselho Nacional de Educação 
seja responsável pela deliberação, sobre aplicação 
de recursos públicos, impedindo a utilização destes 
na rede privada de educação básica

��1 - (SP) Que o Estado aplique 10% do PIB em 
educação e os municípios invistam progressivamente 
�0% do seu orçamento, priorizando a educação 
infantil.

322 - (TO) Repensar e ampliar o financiamento para 
a Educação Infantil, pois é comprovado que o que 
foi posto não é o suficiente. Propomos que dentro 
do recurso do FUNDEB seja direcionado um valor 
justo e ideal para o atendimento das crianças de 
Ed. Infantil. Equiparar ao percentual pago ao Ensino 
Integral do Ensino Fundamental e Médio para que 
possamos ter uma educação de qualidade.
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4.3 - CONSTRUÇÕES/INFRA-ESTRUTURA 

���- (AC) Construir e expandir a rede para o 
atendimento da clientela de zero a cinco anos, de 
responsabilidade dos municípios.

��4- (AL) Construção e ampliação das instituições 
de atendimento à educação infantil

��5- (AL) Construção de Centros de educação 
infantil nos Municípios

���- (AP) Garantir a adequação, ampliação e 
construção de creches, pré-escolas e o centro de 
educação infantil com base nos padrões básicos de 
infra-estrutura e os de qualidade publicados pelo 
MEC/�00�.

���- (BA) Garantir a infra-estrutura, equipamentos 
e materiais pedagógicos para manter e ampliar o 
acesso e a permanência do aluno na educação 
infantil.

4.4 - DEMANDA

��8- (AC) Construir e expandir a rede para o 
atendimento da clientela de zero a cinco anos, de 
responsabilidade dos municípios. 

��9- (GO) trabalhar com o censo do ano em 
exercício, considerando o uso das tecnologias nas 
escolas e nos sistemas de ensino; 

��0 - (SC) Ampliação da oferta de vagas nas redes 
públicas, com estrutura adequada ao trabalho 
de qualidade, vagas estas conforme a demanda 
excluída nesses últimos anos.

��1 - (SC) Garantir a universalização da educação 
infantil – creche e pré-escola;

4.5 - CONVÊNIOS

��� - (AP) Garantir que o Poder Público assuma 
gradativamente o atendimento das crianças que se 
encontram sob a forma de escolas conveniadas até 
o final da vigência deste plano;

���- (SC) Que o MEC elabore orientações para o 
estabelecimento de convênios entre o poder público 
e as instituições de educação infantil privados sem 
fins lucrativos, por meio de processo participativo 
que envolva UNDIME, MIEIB, Conselhos de 
Educação, Universidades, CNTE, CONTEF, e 
demais movimentos sociais envolvidos com a 
educação infantil

��4- (SP) As normas de conveniamento para 
a Educação infantil devem ser construídas 
democraticamente e “implementados” de formas 
transparentes.

��5- (TO) Determinar prazo para que as escolas 
conveniadas deixem de receber recursos públicos 
gradativamente.

���- (TO) Políticas de estabelecimentos de 
convênios com entidades particulares e que o MEC 
assuma a coordenação:

4.6- FORMAÇÃO/ACESSO

���- (AL) Formação continuada na Educação Infantil, 
resguardando suas especificidades, traduzidas não 
dissociando das ações de educar, cuidar e brincar

��8- (AP) Garantir que o acesso de professores para 
a Educação Infantil seja feito através de concurso 
público específico.

��9- (GO) Formação para todos os pais da educação 
infantil.

�40 - (GO) Assegurar a igualdade de oportunidade 
de acesso e respeito sem distinção de gênero

�41 - (GO) garantir o aumento da oferta do Ensino 
Especial, bem como a formação continuada dos 
professores para atuar nesta área, conforme prevê 
o Artigo �08 da Constituição Federal; 

342 - (GO) garantir o ingresso de profissionais 
graduados na Educação Infantil;

�4�- (GO) Garantir que os professores tenham 
formação específica para atuar na educação infantil, 
graduação em pedagogia, buscando parcerias com 
universidades públicas (Estaduais e Federais), para 
graduação e formação continuada do coletivo dos 
profissionais da Educação;

�44- (SC) Assegurar o acesso ao concurso público 
a formação específica para o magistério como 
exigência mínima para o exercício profissional. 

�45- (SP) Garantia de que toda turma de educação 
infantil deve ter um professor formado com 
qualificação específica para a faixa etária com a 
qual atua.

�4�- (TO) A Educação Infantil enquanto primeira 
etapa da Educação Básica necessita de cuidados 
quanto à Formação de Profissional:

- Concurso público específico para Educação 
infantil;

- Formação específica - (Magistério conforme LDB, 
Pedagogia e Normal Superior)

- Profissional com Perfil para Ed. Infantil (identificar-
se em trabalhar com crianças de até �anos e/
ou de 4 a 5 anos, e/ou de até 5 anos, gostar de 
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cantar, sentar no chão e brincar com as crianças, 
trabalhar o lado lúdico com as crianças, conhecer 
e adequar os materiais. Conhecer e dominar as 
habilidades específicas do brincar, da brincadeira 
e do brinquedo. Conhecer e desenvolver o lúdico, 
o psicomotor, a linguagem oral, linguagem escrita, 
linguagem não- verbal.

4.7 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

�4�- (AP) Reconhecer que o (a) professor (a) que 
atua com a criança de até 5 anos de idade é o 
(a) mediador (a) do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento

�48- (SC) Reconhecimento e valorização dos 
profissionais da educação infantil em âmbito 
nacional, estadual e municipal.

349 - (SC) Qualificar a educação infantil, valorizando 
o profissional , o limite de crianças por turma. 
respeitando a criança em desenvolvimento e não 
sendo em local como depositório de criança. 

�50 - (TO) A Educação Infantil enquanto primeira 
etapa da Educação Básica necessita de cuidados 
quanto a um repensar da Educação Infantil:

-Duas professoras por sala;

-Valorização profissional e financeira;

-Condições de participarem de eventos como 
congressos, colóquios, etc

-Disponibilizar auxiliar para as salas com crianças 
com necessidades especiais

4.8 - EQUIPE 

�51 - (AP) Garantir a ampliação das equipes 
técnicas das Secretarias Municipais de Educação 
para o acompanhamento pedagógico as creches, 
pré-escolas e o centro de educação os infantil;

�5� - (SP) Estender a equipe multidisciplinar 
(assistentes sociais, psicólogos etc.) para toda 
a escola pública, não somente para a Educação 
Infantil.

4.9 - PROPOSTAS PEDAGÓGICAS/PARTICIPAÇÃO

�5�- (AP) Fortalecer as diferentes formas de 
organização social e popular de educação Infantil, 
dentre elas, o Fórum Amapaense de Educação 
Infantil, integrante do MIEIB – Movimento Interfóruns 
de Educação Infantil do Brasil, de modo a sensibilizar 
os municípios a criarem seus próprios Fóruns.

�54- (AP) Garantir que as propostas político 
pedagógicas das instituições de educação infantil 
sejam construídas e/ou implementadas com a 
participação da comunidade escolar e do entorno 
das instituições.

�55- (PR) Estabelecer a articulação com as 
Universidade e instituições formadoras para 
repensar de forma integrada os currículos das 
primeiras etapas da educação básica, ou seja, da 
Educação Infantil e das séries iniciais sem perder a 
especificidade que lhe cabe. Que sejam fortalecidas 
políticas intersetoriais para o atendimento das 
crianças.

�5�- (SC) Garantir aulas de educação física na 
educação infantil.

�5�- (SP) A educação infantil deve ser uma 
responsabilidade compartilhada do Estado com a 
família, que devem atuar num conjunto articulado 
de ação educativas para com a infância, portanto 
a necessidade de incluir a formação permanente 
de mães e/ou responsáveis de crianças até 
�anos como papel e atribuição do poder público. 
O núcleo orientador desse processo formativo é: 
aprendizagem e desenvolvimento infantil; e a saúde 
da mulher, da mãe e da criança; o cuidar e o educar; 
o brincar, o brinquedo e a brincadeira.

4.10 - CURRÍCULO

�58- (TO) Abranger, desde a Educação Infantil, a 
questão da inclusão: negro, índio, necessidades 
educacionais especiais, gênero.

�59- (TO) Currículo norteado pelo Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil, com 
adequações e participação da comunidade escolar 
de acordo com cada realidade.

4.11 - ATENDIMENTO/FAIXA ETÁRIA

��0 - (AL) Garantia de atendimento às crianças 
de até 5 anos em parceria com as instituições 
privadas.

��1 - (AL) Ampliação de programas já existentes 
de incentivo ao desenvolvimento da criança nos 
aspectos cognitivos, sociais e afetivos.

��� - (AP) Ampliar o atendimento as crianças de até 
3 anos conforme a legislação vigente até o final da 
vigência deste plano.

���- (AP) É obrigatório a oferta de atendimento 
educacional às crianças com deficiência desde a 
primeira etapa da educação básica, respeitando a 
faixa etária estabelecida para a EI, em conjunto com 
as demais crianças, na rede regular de ensino.
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��4- (AP) Garantir recursos pedagógicos com 
qualidade, suficiente para o uso das crianças (de 
acordo com suas necessidades) matriculadas 
em IEI, tais como: livro de literatura infantil, jogos 
pedagógicos, brinquedos, material de expediente, 
bem como equipá-los com parques infantis e ainda 
uma alimentação saudável diversificada e adequada 
a cada faixa etária;

��5- (BA) Criação do agente comunitário da 
educação por núcleo.

���- (BA) Redução do número de alunos para �0 
nas turmas de educação infantil. 

���- (BA) Promoção de atividades artísticas (dança, 
teatro, música, artes plástica) no contraturno.

368 - (GO) Definir urgentemente por meio de 
Resolução dos Conselhos Municipais sobre o corte  
etário para matrícula e permanência na educação 
infantil;

��9- (GO) Assegurar a igualdade de oportunidade 
de acesso e respeito sem distinção de gênero.

��0 - (PA) Expansão da oferta de Educação Infantil 
no campo e na cidade, visando à universalização 
desse nível de ensino

��1 - (PA) Criação de mecanismos que garantam 
a colaboração entre os setores da educação, 
saúde e assistência para manutenção, expansão, 
administração, controle e avaliação das instituições 
de atendimento às crianças de até 5 anos de 
idade.

��� - (PR) Obrigatoriedade da ampliação da 
educação Infantil como direito e permanência na 
escola

���- (RR) Ampliar o atendimento à educação infantil 
concretizando o processo de municipalização de até 
5 anos.

��4- (SC) Educação infantil - defesa do acesso, 
da permanência e da expansão da educação 
infantil, sendo que a mesma deva ser de qualidade, 
socialmente referenciada e oferecida em instituições 
públicas, considerando as especificidades das 
crianças de até � anos.

375 - (SC) Qualificar a educação infantil, valorizando 
o profissional, o limite de crianças por turma, 
respeitando a criança em desenvolvimento e não 
sendo em local como depositório de criança.

���- (SC) Na coordenação de espaços entre união, 
estados e municípios, na consideração da educação 
infantil, que as redes estaduais não deixem de 
atender as crianças da educação infantil, nos CEI´s 

e pré escolas, até que os municípios consigam 
ampliar significativamente a oferta de vagas. 

���- (SC) Ampliação da oferta de vagas nas redes 
públicas, com estrutura adequada ao trabalho 
de qualidade, vagas estas conforme a demanda 
excluída nesses últimos anos.

��8- (SC) Garantir aulas de educação física na 
educação infantil.

��9 - (SC) Educação infantil - defesa do acesso, 
da permanência e da expansão da educação 
infantil, sendo que a mesma deva ser de qualidade, 
socialmente referenciada e oferecida em instituições 
públicas, considerando as especificidades da 
crianças de 0 até anos. 

�80 - (SE) realização de censo especial da educação 
infantil, pelo INEP, informando modalidade e caráter 
do atendimento;

�81 - (SP) Considerando que há, ainda, um debate 
sobre o ciclo de 9 anos, iniciando aos � anos 
de idade, a ampliação e não a universalização, 
fica como opção dos sistemas de Ensino a sua 
implantação, readequando a legislação em favor de 
tornar obrigatório às crianças de 0�anos de idade 
na educação infantil, ampliando para 05e 04anos de 
idade a obrigatoriedade.

�8�- (SP) A educação infantil deve ser obrigatória 
dos 4aos anos para os pais matricularem seus 
filhos. 

�8�- (TO) Garantir, na forma da lei, que a criança 
seja atendida na Educação Infantil até completar 
anos de idade

�84- (TO) A Educação Infantil enquanto primeira 
etapa da Educação Básica necessita de cuidados 
quanto aos cuidados com as crianças de anos:

a) Formação de Profissional:

Concurso público específico para Educação 
infantil;

Formação específica - (Magistério conforme LDB, 
Pedagogia e Normal Superior)

Profissional com Perfil para Ed. Infantil (identificar-
se em trabalhar com crianças de até � anos e/ou 4 a 
5 anos, e/ou até 5 anos, gostar de cantar, sentar no 
chão e brincar com as crianças, trabalhar o lado lúdico 
com as crianças, conhecer e adequar os materiais. 
Conhecer e dominar as habilidades específicas do 
brincar, da brincadeira e do brinquedo

Conhecer e desenvolver o lúdico, o psicomotor, a 
linguagem oral, linguagem escrita, linguagem não- 
verbal.
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b) Cuidados com as crianças de anos

Respeitar o desenvolvimento da criança;

Trabalhar a alfabetização de forma lúdica e 
prazerosa

Trabalhar o raciocínio lógico de forma concreta e 
prazerosa. 

Que os professores das crianças de �anos tenham 
contato e diálogo com os professores Educação 
Infantil .

c) Um repensar da Educação Infantil 

Duas professoras por sala;

Valorização profissional e financeira;

Condições de participarem de eventos como 
congressos, colóquios, etc

Disponibilizar auxiliar para as salas com crianças 
com necessidades especiais

Repensar e ampliar o financiamento para a Educação 
Infantil, pois é comprovado que o que foi posto não 
é o suficiente. Propomos que dentro do recurso do 
FUNDEB seja direcionado um valor justo e ideal 
para o atendimento das crianças de Ed. Infantil. 
Equiparar ao percentual pago ao Ensino Integral do 
Ensino Fundamental e Médio para que possamos 
ter uma educação de qualidade. 

Espaço da Educação Infantil:

Estrutura Física – O MEC apresentou documento 
norteador estabelecendo padrões mínimos de infra-
estrutura de uma instituição. Solicitamos que todas 
as Escolas de Educação Infantil respeitem estes 
moldes.

d) Currículo

É norteado pelo Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil, com adequações e participação 
da comunidade escolar de acordo com cada 
realidade;

Abranger desde a Ed. Infantil a questão da inclusão: 
negro, índio, necessidades educacionais especiais, 
gênero.

f) Formação profissional:

Que as Universidades incluam nos cursos de 
Formação de Pedagogia e Normal Superior as 
temáticas:

Sexualidade e Gênero;

Desenvolvimento Infantil;

Reconhecimento das fases da escrita;

Mediação com jogos e raciocínio lógico;

Formação para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais.

g) Determinar prazo para que as escolas 
conveniadas deixem de receber recursos públicos 
gradativamente.

4.12 - ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À EDUCAÇÃO 

INFANTIL

�85- (AP) Garantir a organização de uma Central 
de Banco de Dados com indicadores da educação 
infantil e sua disponibilização para subsidiar as 
políticas públicas de educação infantil;

�8�- (GO) Promover debates com a sociedade 
civil, por meio de audiências públicas, fóruns 
municipais de educação infantil, sobre os direitos 
dos trabalhadores à assistência gratuita a seus 
filhos em creches e pré-escolas, garantidos na 
Constituição Federal; 

�8�- (PR) Realização de uma campanha nacional de 
integração das instituições de Educação infantil ao 
sistema de ensino utilizando as diversas mídias (rádio 
e TV) para esclarecer os pais, mães e comunidade 
acerca da importância de só realizarem matriculas 
em instituições autorizadas ao funcionamento, 
compreendendo este processo como instrumento 
para buscar a melhoria da qualidade de atendimento 
ofertado.

�88- (PR) Promover um amplo debate sobre a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na relação 
com a compreensão/concepção de infância de até 
10 anos de idade, superando a atual fragmentação 
curricular e organizacional entre as etapas que 
compõem a Educação Básica.

�89 - (PR) Realização de uma campanha nacional de 
integração das instituições de Educação infantil ao 
sistema de ensino utilizando as diversas mídias (rádio 
e TV) para esclarecer os pais, mães e comunidade 
acerca da importância de só realizarem matriculas 
em instituições autorizadas ao funcionamento, 
compreendendo este processo como instrumento 
para buscar a melhoria da qualidade de atendimento 
ofertado.

�90 - (SC) Que o INEP realize o diagnóstico da 
educação infantil.
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5 - ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS

�91 - (AC) Substituir o parágrafo �1.�do Documento 
Referência por: 

A implantação do Ensino Fundamental de 09 anos 
vem exigir do sistema público uma releitura do 
regime de colaboração, de modo a evitar a ruptura  
entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 
fundamental, compreendendo os ciclos/séries que 
os integram com tempos e espaços articulados 
entre si e interdependentes. Nesse sentido, tem 
sido tarefas da gestão democrática a construção 
de espaços coletivos para a formação em serviço 
dos profissionais da educação, instigar o professor-
escola a desenvolver discussões sobre o currículo, 
investigar e analisar as lacunas entre as propostas 
curriculares, avaliar os resultados de propostas 
alternativas e implementadas em outros sistemas

�9�- (SP) Incluir no parágrafo �1.� do Documento 
Referência, após a universalização e a ampliação 
do ensino fundamental para nove anos, acrescentar 
iniciando aos �anos de idade

�9�- (RN) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir ensino fundamental para nove anos por 
ensino fundamental para treze anos

�94- (ES) Incluir no parágrafo �1.�do Documento 
Referência, após garantindo maior tempo à 
escolarização obrigatória no País, incluir: garantindo, 
adequação do espaço físico prevendo o aumento 
de repasse financeiro e investimentos por parte da 
união

395 – (ES, SP, SE) Incluir no final do parágrafo 31.3 
do Documento Referência:

a) Fazer adequação das estruturas necessárias à 
recepção desses alunos. (ES)

b) A melhoria da qualidade da educação pública 
básica passa obrigatoriamente por uma redução 
drástica e imediata de números de alunos por sala e 
por educador com conseqüente ampliação da rede 
física. Esta redução do número de alunos por sala 
obedecerá à seguinte distribuição: 0 a 11 meses -
1educador - crianças por sala; ano - 9 crianças; � 
anos e meses – educador – 1� crianças por sala; 
anos a anos e meses -educador - �0 crianças por 
sala – 5 anos e anos e meses -educador – �5 alunos 
por sala; EJA educador - alunos; EF ª a 4ª série - 
educador - �a 8 crianças - EF ª a 8 série - 8 a 10 
crianças por sala. (SP)

c) Assim sendo, a escola deve ter autonomia para 
avaliar e implementar a proposta pedagógica 
discutida coletivamente (SE)

5.1 - IMPLEMENTAÇÃO

�9�- (AC) A implantação do Ensino Fundamental de 
9 anos vem exigir do sistema público uma releitura 
do regime de colaboração, de modo a evitar a 
ruptura entre os anos iniciais e os anos finais do 
ensino fundamental, compreendendo os ciclos/
séries que os integram com tempos e espaços 
articulados entre si e interdependentes. Nesse 
sentido, tem sido tarefas da gestão democrática a 
construção de espaços coletivos para a formação 
em serviço dos profissionais da educação, instigar 
o professor-escola a desenvolver discussões sobre 
o currículo, investigar e analisar as lacunas entre 
as propostas curriculares, avaliar os resultados de 
propostas alternativas e implementadas em outros 
sistemas.

�9�- (AC) A implantação do Ensino Fundamental de 
9 anos vem exigir do sistema público uma releitura 
do regime de colaboração, de modo a evitar a 
ruptura entre os anos iniciais e os anos finais do 
ensino fundamental, compreendendo os ciclos/
séries que os integram com tempos e espaços 
articulados entre si e interdependentes. Nesse 
sentido, tem sido tarefas da gestão democrática a 
construção de espaços coletivos para a formação 
em serviço dos profissionais da educação, instigar 
o professor-escola a desenvolver discussões sobre 
o currículo, investigar e analisar as lacunas entre 
as propostas curriculares, avaliar os resultados de 
propostas alternativas e implementadas em outros 
sistemas.

�98- (BA) Implementação dos sistemas de ensino 
nos municípios, bem como articulação entre os 
conselhos de educação e as secretárias de educação 
e garantia do acompanhamento sistemático por 
estas secretárias na efetivação e implementação do 
ensino fundamental de 9 anos

�99 - (CE) Realizar, em regime de colaboração com 
os municípios, a identificação da real demanda do 
ensino fundamental para universalizar a sua oferta.

400 - (CE) Assegurar o atendimento aos educandos 
do ensino fundamental, garantindo o acesso, a 
permanência e a qualidade do processo ensino 
aprendizagem.

401 - (PA) Universalização do ensino fundamental, 
garantindo acesso, permanência, reingresso, 
progressão e conclusão com sucesso, incluindo 
aqueles que não tiveram acesso à escola na infância 
e adolescência;

40�- (PR) Que o Sistema Nacional Articulado de 
Educação, garanta no Ensino Fundamental de 9 
anos, uma organização contínua, sem fragmentação 
entre anos iniciais e finais, nomenclaturas estas que 
legitimam a fragmentação e a descontinuidade.
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40�- (RR) Implantar o Ensino Fundamental de 9 
anos no âmbito dos sistema estadual e municipal;

404- (SP) Garantir que não haja data de corte para 
reclassificação dos alunos a partir do 2º ano do 

Ensino Fundamental de 9 anos, no artigo �4, II da 
L.D.B. (nº 9�94/9�).

5.2 - FORMAÇÃO

405 - (BA) Formação continuada dos profissionais 
para atuação no ensino fundamental de 9 anos 
com foco na avaliação, na aprendizagem e no 
desenvolvimento infantil, bem como instituição 
de fóruns permanentes territoriais de discussão e 
trocas de experiências para consolidação do ensino 
fundamental de 9 anos e fortalecimento da política 
de leitura no âmbito das �esferas de governo.

40�- (GO) Ampliação dos programas para 
capacitação de professores, visando o entendimento 
das especificidades desta área de trabalho. 

40�- (PR) A formação inicial deve ser presencial.

408- (PR) Formação continuada dos profissionais, de 
forma que atenda às necessidades/especificidades 
do período de desenvolvimento humano e a 
organização curricular do Ensino Fundamental de 
9 anos.

409- (SC) Estabelecer políticas de fomento para 
a formação continuada para a transição do ensino 
fundamental de 08 para o ensino fundamental de 9 
anos; bem como consultar as unidades de ensino 
para enviar recursos\ material para o processo 
ensino-aprendizagem.

410 - (SC) Garantir formação continuada aos 
professores com acompanhamento pedagógico, 
assistente de turmas nas 1ª série do ensino 
fundamental de 9 anos e jornada com 50% de hora 
atividade.

411 - (TO) No º e �º anos, dois professores com 
formação adequada a esta modalidade de ensino.

5.3 -VALORIZAÇÃO

41� - (SC) Diferencial para o professor alfabetizador 
– �0h >�0h na sala e 10h para atividade.

413 - (SC) Contemplar gratificação aos professores 
de alfabetização, 1 º e �º série, como incentivo 
para professores efetivos assumirem estas séries, 
evitando professores ACTs que com as trocas 
anualmente interrompem o processo. 

5.4 - CURRÍCULO

414 - (AC) Definir as diretrizes curriculares para o 
ensino fundamental de nove anos.

415- (PR) Articulação entre as Diretrizes dos 
diferentes níveis da Educação Básica, e, entre 
elas e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais, para 
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana e outras demandas.

41�- (PR) As Diretrizes Curriculares Nacionais/
Estaduais/Municipais devem ser objeto de estudo 
na formação inicial dos professores, por parte das 
IES (Instituição de Ensino Superior).

41�- (PR) Promover a articulação entre os 
Sistemas de Educação Básica e as Instituições de 
Ensino Superior, garantindo a integração entre as 
licenciaturas e participação do Sistema de Ensino 
da Educação Básica na reformulação das propostas 
curriculares dos cursos, considerando as Diretrizes 
Curriculares Nacionais/Estaduais/Municipais. 

418- (PR) Articulação da Avaliação Nacional com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais/Estaduais/
Municipais de forma que os instrumentos garantam 
diversas disciplinas, bem como, efetiva participação 
dos Estados/Municípios na construção dos critérios 
das avaliações nacionais, bem como, acesso aos 
dados coletados.

419- (SC) Inserir conteúdos mínimos a serem 
trabalhados em todos os anos do ensino fundamental 
para todo o Brasil, respeitando a cultura local de 
cada estado e considerando para ser acrescentar 
no planejamento e proposta de cada escola. Com 
um referencial didático para dar um norte a todos, e 
todos falarem a mesma linguagem, para não haver 
lacunas de aprendizagens nas construções de 
conhecimentos dos alunos na hora das transferências 
de cidade para cidade do mesmo estado e de cidade 
para cidade de estados diferentes.

4�0 - (TO) Contemplar na base comum a Língua 
Estrangeira Moderna nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental;

5.5 - NÚMERO DE ALUNOS

4�1 - (PR) Em virtude das características da 
criança de seis anos, e primando pela qualidade 
pedagógica, há que se garantir dentre as condições 
para o processo de ensino/aprendizagem, o número 
máximo de �0 alunos por turma no º e º ano, e, ainda, 
�5 alunos por turma do �º ao 5º ano e �0 alunos por 
turma do �º ao 9º ano.

4�� - (TO) 1º e �º anos com no máximo vinte e cinco 
alunos; 
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5.6 - EQUIVALÊNCIA

4��- (SC) Que todas as redes respeitem o Art. 
24, inciso II da LDB que não há classificação ou 
reclassificação na 1º serie do EF. 

5.7 - FAIXA ETÁRIA

4�4- (SC) Garantir que a idade de ingresso no 
Ensino Fundamental seja unificada em todas as 
redes (estadual, municipal e privada).

4�5- (TO) Estabelecer calendário (dia e mês) em 
que o aluno completará seis anos de idade para o 
ingresso no Ensino Fundamental de Nove Anos.

5.8 - CURSO NOTURNO

4��- (PR) Criar política de organização estrutural e 
pedagógica para o aluno das séries finais do Ensino 
Fundamental de 9 anos e do período noturno.

5.9 - CONDIÇÕES FÍSICAS

4��- (PR) Atendimento desta faixa etária no que 
tange à infra-estrutura.

4�8- (SC) Adequar o mobiliário, substituindo 
carteiras por mesas; para a 1º série dos seis anos.

5.10 - RECURSOS/FINANCIAMENTO

4�9- (GO) Elevação do percentual do PIB destinado 
a Educação Básica;

4�0 - (PR) Exigir que os recursos do FUNDEB 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) sirvam à gradativa ampliação das 
vagas escolares para as crianças de até 5 anos, nos 
três próximos anos de implantação.

5.11 - MATERIAL DIDÁTICO

4�1 - (CE) Garantir que todos os alunos matriculados 
tenham livros didáticos.

4�� - (GO) Garantir os materiais didáticos apropriados 
para as crianças do 1º ao �º ano, bem como incluir 
os livros didáticos específicos da educação infantil 
no catálogo do MEC;

5.12 - ASPECTO PEDAGÓGICO

4��- (CE) Assegurar a aprendizagem da leitura e da 
escrita, até o �º ano do ensino fundamental. 

434 - (CE) Assegurar apoio técnico e financeiro para 
projetos pedagógicos que visem a erradicação do 
analfabetismo funcional.

4�5- (CE) Promover a participação das famílias 
nas atividades escolares, mobilizando-as para a 
efetivação da matrícula, para o acompanhamento 
do processo ensino-aprendizagem e o desempenho 
institucional.

5.13 - CONSIDERAÇÕES REFERENTES AO ENSINO FUNDAMEN-

TAL DE 9 ANOS

4��- (AC) A implantação do Ensino Fundamental 
de 09 anos vem exigir do sistema público uma 
releitura do regime de colaboração, de modo a 
evitar a ruptura entre os anos iniciais e os anos 
finais do ensino fundamental, compreendendo 
os ciclos/séries que os integram com tempos e 
espaços articulados entre si e interdependentes. 
Nesse sentido, tem sido tarefas da gestão 
democrática a construção de espaços coletivos 
para a formação em serviço dos profissionais 
da educação, instigar o professor-escola a 
desenvolver discussões sobre o currículo, 
investigar e analisar as lacunas entre as 
propostas curriculares, avaliar os resultados 
de propostas alternativas e implementadas em 
outros sistemas

4�� - (GO) Várias dificuldades foram enfrentadas 
na implantação do Ensino Fundamental de nove 
anos, a falta de esclarecimento para os pais, o 
que gerou, inclusive, evasão de alunos para a 
rede particular; a falta de adequação de lugares, 
bem como mobiliários para o atendimento 
de crianças de seis anos (carteiras, mesas, 
cadeiras, bebedouros banheiros, etc.). Com 
efeito, existe uma preocupação que a inclusão 
da criança de seis anos no Ensino Fundamental 
não fique apenas na nomenclatura, ou seja, 
apenas antecipar o processo de alfabetização 
com os mesmos tempos e conteúdos que eram 
oferecidos anteriormente na alfabetização.

4�8- (GO) Outra preocupação pertinente 
quanto à entrada de aluno com � anos no 
Ensino Fundamental é a falta de experiência 
e conhecimento sobre esse nível de ensino 
pelos Sistemas Estaduais. O ideal seria 
que as crianças, dessa faixa etária, fossem 
matriculados na Educação Infantil, devido ao 
acúmulo de conhecimentos históricos voltados 
para o atendimento dessas crianças. Entretanto, 
nos municípios onde não existe atendimento 
na Educação Infantil, a inclusão da criança de 
seis anos no Ensino Fundamental foi positiva. 
Deste modo, a educação das crianças com seis 
anos necessita de uma pedagogia específica, 
capaz de compreendê-las e respeitá-las em suas 
necessidades cognitivas, pedagógicas, afetivas 
e lúdicas. Nesse sentido, cabem algumas ações 
nucleares:
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5.14 - ENCAMINHAMENTOS REFERENTES AO ENSINO FUNDA-

MENTAL PARA NOVE ANOS

4�9- (BA) Fóruns permanentes territoriais de 
discussão e trocas de experiências para ampliação 
do ensino fundamental.

440 - (GO) Promover ações que visem o 
esclarecimento dos pais, professores e alunos 
sobre a temática, promovendo discussões sobre 
as questões político-pedagógicas que envolvem a 
temática.

441 - (GO) Discussão mais ampla sobre as 
propostas curriculares para a educação de nove 
anos, com o objetivo de eliminar as lacunas e 
rupturas entre os níveis, entendendo esse processo 
como continuidade da infância. 

44� - (PR) Promoção de discussão entre rede 
pública e privada, sobre o significado do Ensino 
Fundamental de 9 anos (do 1º ao 9º).

44�- (PR) Que os/as trabalhadores/as tenham 
garantido, o espaço para a apresentação de 
propostas às Secretarias de Educação dos Estados 
e dos Municípios, sobre a forma e o conteúdo da 
implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, 
para que se estabeleça a participação ativa dos/as 
trabalhadores/as em educação, como intelectuais 
formadores, e não somente tarefeiros. Prática esta 
que reduz a educação ao ensino, e o professor 
passa a ser um mero transmissor de conteúdos 
e burocrata dos livros de chamada. Que o Ensino 
Fundamental de 9 anos possa vir para propiciar a 
mudança do trágico quadro de exclusão que temos 
com o ensino de 8 anos. 

444- (PR) Constituir espaços de debates entre 
educadores do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
e Ensino Fundamental (anos finais).

6- ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

445- (MG) No parágrafo �1.5 do Documento 
Referência, substituir a busca da ruptura do dualismo 
estrutural por a promoção da integração estrutural e 
curricular...

44�- (MG) No parágrafo �1.5 do Documento 
Referência, suprimir - característica que definiu, 
historicamente, uma formação voltada para a 
demanda do mercado e do capital -

44�- (SE) No parágrafo �1.5 do Documento 
Referência, substituir Cabe compreender o ensino 
médio na concepção de escola unitária e escola 
politécnica por Cabe compreender ensino médio 
na perspectiva da oferta aos jovens e adultos 
que não completaram o fundamental e estão fora 

do acesso. As políticas de juventude que estão 
sendo implementadas como PRO-EJA devem ser 
articuladas no sentido de...

448- (MG) Incluir no parágrafo �1.5 do Documento 
Referência, após escola unitária e escola politécnica: 
para tal é imprescindível formular, coletivamente, 
junto às diversas entidades representativas dos 
educadores e instituições que ministram esta etapa 
de ensino, novas diretrizes curriculares para o ensino 
médio e educação profissional que efetivamente 
estejam comprometidas com a construção do 
ensino médio integrado e articulado à educação 
profissional.

449- (MG) Incluir no parágrafo �1.5 do Documento 
Referência:

Garantir a regulamentação da cooperação técnica e 
financeira para que os municípios que já oferecem 
o ensino médio e educação profissional tenham 
asseguradas as condições de manutenção desta 
etapa e modalidade e que gradativamente esta 
demanda seja assumida pelo governo estadual.

450 - (ES) Incluir no final do parágrafo 31.5 do 
Documento Referência: A consideração do decreto 
5840 de �005 que busca a integração da educação 
profissional com a educação de jovens e adultos no 
ensino médio. 

451 - (PI) Incluir no final do parágrafo 31.5 do 
Documento Referência: A garantia da distribuição, 
através de programas já existentes, de materiais 
didáticos e pedagógicos, inclusive livro didático, 
específico para a faixa etária da educação infantil.

452 - (ES) Incluir no final do parágrafo 31.5 do 
Documento Referência: e que a escola tenha 
autonomia para decidir sobre a implementação ou 
não da Educação Profissional. 

6.1- ENSINO MÉDIO

6.1.1- POLÍTICAS 

45�- (PR) Desenvolvimento de políticas rigorosas na 
regulamentação e implementação, assim como da 
avaliação da oferta de ensino médio pela iniciativa 
privada, principalmente os cursos aligeirados. 

454- (PR) Mudança na política pública de acesso ao 
ensino superior para alunos da escola pública.

455- (PR) Desenvolvimento das Políticas Públicas 
para o ensino médio integradas ao desenvolvimento 
de Políticas Públicas para a juventude, considerando 
as peculiaridades e necessidades da faixa etária.

45�- (PR) Garantia de Política Pública estruturada 
de recursos didáticos pedagógicos como livros 
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didáticos e demais recursos tecnológicos que atenda 
às necessidades específicas de cada disciplina do 
currículo do ensino médio de modo a garantir a 
qualidade de ensino da escola pública.

45�- (PR) Desenvolvimento de uma nova política 
nacional de elaboração e distribuição de livros 
didáticos plenamente públicos, garantindo a 
qualidade do tratamento metodológico para a 
compreensão sobre os fundamentos científicos 
e histórico-sociais do processo de produção da 
existência humana.

458- (PR) Criação de Política Educacional para 
o Ensino Médio, principalmente o noturno, 
considerando a especificidade destes sujeitos, a 
fim de garantir mecanismos legais para adequação 
da proposta pedagógica e do tempo escolar com 
garantia de cumprimento da carga horária prevista 
na LDB, buscando a qualidade do ensino, e a 
superação da evasão e reprovação.

459- (PR) Ampliação do Sistema Nacional de 
Avaliação, passando da simples avaliação de 
aprendizagem dos alunos para avaliação do Sistema 
Educacional como um todo, com a participação 
dos Estados na construção dos critérios para as 
avaliações nacionais e finalidades e acesso aos 
dados coletados antes de tratamento metodológico.

4�0 - (SC) Garantir caráter público e gratuito, 
contra qualquer dispositivo que reverta em sua 
privatização. 

6.1.2 - IMPLEMENTAÇÃO NOS SISTEMAS 

4�1 - (PA) Implantação e ampliação do ensino médio 
inclusive da EJA nas áreas rurais dos municípios;

4�� - (PA) Implantação em todo o Estado do ensino na 
modalidade supletivo de instrução personalizada. 

4��- (RS) Efetivação da integração do Ensino 
Médio com a Educação Profissional, garantindo 
financiamento, formação continuada de professores, 
planejamento e organização dos cursos de Educação 
Profissional (no formato concomitante, subseqüente, 
integrado), que dêem conta da realidade cultural, 
econômica e social das regiões, respeitando a 
autonomia da escola.

4�4- (RS) Regulamentação, regramento e 
fiscalização da iniciativa privada e pública na oferta 
dos cursos de Ensino Profissional.

6.1.3 - RECURSOS/FINANCIAMENTO 

4�5- (GO) A opção pela implantação de um curso 
de ensino médio integrado à educação profissional 
pressupõe um constante compromisso com a 
garantia de investimentos que permitam a oferta 

pública e gratuita do mesmo com qualidade. Dessa 
forma, ampliam-se as possibilidades de oferta de 
Cursos de Educação Profissional já realizados nas 
formas concomitantes e subseqüentes, para os 
Cursos Técnicos, além de Programas de Formação 
Inicial e Continuada de Trabalhadores.

4��- (GO) Garantir mecanismos que possibilitem 
recursos para o Ensino Médio integrado à Educação 
Profissional para a manutenção de todas as 
necessidades dos cursos em andamento, inclusive 
contando com as parcerias.

4��- (PR) Propor em emenda constitucional que 
os investimentos mínimos na educação básica 
sejam iguais ou superiores a 10% do PIB e os 
investimentos da União dos Estados e Municípios 
sejam no mínimo �0% dos impostos arrecadados

4�8- (SC) Garantir que os investimentos públicos 
para a educação profissional sejam efetivados, 
prioritariamente, nas instituições públicas de ensino 
da rede pública estadual.

469 - (SC) Ampliar o financiamento para oferta de 
cursos profissionais com currículo integrado ao 
ensino médio

470 - (TO) Assegurar recursos financeiros 
permanentes nas instâncias federal, estadual e 
municipal de forma a garantir a expansão da oferta 
de educação profissional com qualidade, fato 
que inclui dentre outros aspectos, uma constante 
atualização tecnológica nos centros e escolas de 
educação profissional.

4�1 - (TO) Garantir maior transparência na gestão 
dos recursos destinados à educação profissional.

6.1.4 - CONSTRUÇÕES/INFRA-ESTRUTURA 

4�� - (CE) Melhorar a qualidade dos padrões básicos 
de infra-estrutura das escolas. 

6.1.5 - DEMANDA 

473 - (MA) Ampliar a Educação Profissional técnica, 
na forma integrada ao Ensino Médio, dando 
condições aos jovens de inserção no mundo do 
trabalho.

474 - (SE) expansão da educação profissional 
conforme o Decreto 5.154/04, considerando 
prioritariamente a contextualização do cenário 
econômico, local e regional.

4�5- (TO) Ampliar a divulgação da oferta de 
educação profissional, bem como das tendências 
do mercado de trabalho junto à comunidade.



114

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

6.1.6- SISTEMA S 

476 - (RN) Que haja fiscalização dos Recursos do 
Sistema S pelos conselhos Estaduais/Nacional.

6.1.7 - ACESSO 

4��- (CE) Ampliar o acesso de egressos do ensino 
médio público ao ensino superior. 

4�8- (CE) Assegurar, progressivamente, a 
universalização do acesso ao ensino médio com 
melhoria da qualidade do ensino aprendizagem. 

4�9- (PR) Redução da jornada de trabalho do 
estudante trabalhador, como mecanismo para 
garantir o acesso e permanência na escola, com 
horário de trabalho que contemple a responsabilidade 
social das empresas que devem respeitar o horário 
de estudos deste estudante/trabalhador.

480 - (SC) Condições de acesso e permanência.
para os(as) alunos(as) trabalhadores(as).

481 - (SC) ampliar o acesso e a qualidade do ensino 
médio integrado com a educação profissional 

482 - (SC) Direcionar a educação profissional com a 
perspectiva de ofertar aos educandos(as) condições 
de acesso ao ensino superior.

48�- (TO) Implantar nas escolas técnicas federais o 
Ensino Médio Integrado como alternativa inicial. 

484- (TO) Aproveitar a estrutura física de escolas 
estaduais e municipais já existentes para 
implantar cursos de Ensino Médio Integrado, 
através de parcerias e convênios com instituições 
governamentais e não- governamentais.

6.1.8 - FORMAÇÃO

485- (CE) Incentivar os alunos do ensino médio à 
prática da pesquisa científica.

48�- (GO) A educação integrada não se faz sem 
a adesão de gestores e professores encarregados 
da formação geral e da formação específica. 
É preciso discutir e elaborar coletivamente as 
estratégias acadêmico-científicas de integração 
dos conhecimentos, de condução de processos 
educativos e, no âmbito deste, da elaboração de 
um currículo que esteja em conformidade com esta 
perspectiva integradora.

48�- (GO) A formação integrada não se faz no 
isolamento institucional, a escola deve levar em 
conta: os arranjos produtivos locais, a visão dos 
alunos, as possibilidades de inserção social e 
laboral e as modalidades formativas oferecidas pela 

escola, bem como sua capacidade em termos de 
recursos materiais e humanos.

488- (PR) As novas diretrizes Curriculares Nacionais, 
Estaduais e Municipais serão o fundamento para 
a formação inicial e continuada de professores da 
Educação Básica.

489- (PR) Promover a integração orgânica entre o 
Ensino Superior e a Educação Básica, garantindo 
a articulação entre as licenciaturas e os diferentes 
níveis e modalidades de ensino na formação de 
professores para atender as especificidades de 
cada nível e modalidade de ensino da Educação 
Básica.

490 - (PR) Formação inicial e continuada 
preferencialmente presenciais.

491 - (PR) Formação por meio da EAD somente 
quando o professor estiver no exercício 
profissional.

49� - (PR) Garantir aos professores formação para 
novas tecnologias educacionais em serviço.

49�- (PR) No processo de formação inicial e 
continuada dos professores devem-se incorporar as 
novas tecnologias educacionais.

494 - (RN) Garantir a capacitação de profissionais 
da Educação, considerando as políticas públicas: 
igualdade racial, de gênero, orientação sexual, 
pessoas com deficiência e transtornos globais de 
desenvolvimento, outras habilidades/superdotação.

495- (TO) Proporcionar complementação pedagógica 
e formação continuada para professores (as) da 
Educação Profissional, objetivando a efetivação de 
uma educação politécnica. 

49�- (TO) Garantir maiores incentivos à pesquisa e 
extensão na educação profissional. 

6.1.9 - CURRÍCULO 

49�- (BA) Incluir no currículo de ensino médio 
e superior: libras e braille como disciplinas 
obrigatórias.

498- (PA) Reorientação do currículo do Ensino Médio 
visando ao enfrentamento da histórica dualidade da 
educação brasileira.

499- (PR) No Ensino Médio, na modalidade 
profissional o currículo deve ser integrado, 
articulando organicamente as disciplinas do ensino 
médio de cultura geral com as disciplinas técnicas.

500 - (SC) Que na matriz se garantam disciplinas de 
formação humana.
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501 - (SC) Autonomia aos sistemas para definir a 
forma de organização do ensino. 

50� - (SC) No currículo, conteúdos necessários 
para colocar em igualdade de condições, os (as) 
atuais estudantes, quando na inserção efetiva na 
sociedade, no mercado de trabalho e no ensino 
superior, bem como material didático e acesso à 
tecnologia.

50�- (SC) Inclusão no currículo escolar a formação 
humana, política e ética, para pleno exercício da 
cidadania, não sendo exclusivamente técnica.

6.1.10 - OFERTA

504- (CE) Aumentar o número de alunos do ensino 
médio em cursos técnicos. 

505- (CE) Ampliar o acesso ao conhecimento e às 
novas tecnologias, no mundo do trabalho como 
protagonista juvenil.

506 - (MA) Expandir a Educação Profissional 
Técnica na forma integrada ao Ensino Médio dando 
condições aos jovens de inserção no mundo do 
trabalho.

50�- (PA) Elevação gradativa da oferta do Ensino 
Médio integrado.

508- (PR) Ampla campanha nacional de matrículas 
no ensino médio, destinada aos adolescentes e 
jovens.

509 - (TO) Ampliar a oferta de educação profissional 
em unidades que funcionem em regime de 
internato.

6.1.11 - ESCOLA UNITÁRIA

510 - (PR) Definição dos princípios gerais para o 
ensino médio na perspectiva da Escola Unitária, 
da formação omnilateral e da politécnica voltado 
ao desenvolvimento científico, tecnológico, estético 
expressivo social e não às leis de mercado.

6.1.12 - AVALIAÇÃO

511 - (GO) Avaliação interna e externa da qualidade 
do Ensino Médio integrado à Educação Profissional 
que possibilite o redirecionamento.

6.2 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

6.2.1 - POLÍTICAS 

51� - (PA) Implantação de política de Educação 
Profissional Pública para o Estado.

513 - (PR) Reafirmar que a Educação Profissional é 
Educação Básica, seja de formação inicial e técnica 
(integrada, subseqüente e concomitante).

514 - (PR) Que o projeto de Educação Profissional 
esteja vinculado a um projeto de desenvolvimento 
social dos sujeitos, amparado em políticas sociais 
de geração de emprego e renda, buscando o 
desenvolvimento de economias alternativas, 
populares e solidárias, bem como o desenvolvimento 
regional.

6.2.2 - RECURSOS/FINANCIAMENTO 

515- (PR) Financiamento público para as instituições 
públicas, que supere o modelo de programas, 
esperando-se do governo federal em regime de 
colaboração entre os sistemas o financiamento para 
a estruturação das redes estaduais, pois só desta 
forma a ampliação e consolidação da Educação 
Profissional ocorrerão no país, cabendo aos estados, 
principalmente, ter o quadro de professores e a 
manutenção das escolas e dos cursos.

51�- (PR) Os investimentos para educação deverão 
ser iguais ou superiores a 10% do PIB Nacional, 
com implementação a partir de �008 até �0��.

6.2.3 - DEMANDA 

51�- (PR) Atender à demanda do público da EJA, 
garantindo a escolarização com profissionalização. 

518- (TO) Criar e implantar um sistema de 
acompanhamento de egressos da educação 
profissional, bem como uma constante avaliação 
dos currículos e itinerários formativos dos cursos 
ofertados.

6.2.4 - SISTEMA S 

519- (PR) Que seja exigido do “Sistema” S, 
compromisso com o desenvolvimento social, para 
além dos interesses do mercado, com oferta de 
vagas gratuitas partindo de �0% do total de vagas 
ofertadas, já que estas instituições possuem 
financiamento público.

5�0 - (PR) Que os recursos destinados ao “Sistema” 
S sejam destinados integralmente ao sistema 
público de formação profissional, a fim de assegurar 
condições de uma formação profissionalizante que 
contemple a dimensão unitária e politécnica.

6.2.5 - ACESSO 

5�1 - (PR) Contratação de professores das áreas 
específicas da Educação Profissional, através de 
concurso público, como já vem ocorrendo em nosso 
estado.
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6.2.6 - FORMAÇÃO

522 - (PR) A urgente definição de formas de 
formação pedagógica dos professores da educação 
profissional, que só possuem o bacharelado, 
retomando principalmente o papel dos CEFETs para 
esta formação, de forma gratuita, assim como das 
universidades públicas.

5��- (PR) Formação de professores para o uso 
efetivo das tecnologias nos âmbitos instrumental 
e metodológico: é importante que as tecnologias 
estejam aliadas a um procedimento continuado de 
formação docente, potencializando o pensamento 
sobre as práticas pedagógicas. Contudo, a extensão 
do uso desses recursos tecnológicos na educação 
não deve se limitar simplesmente à formação de 
professores para o uso de mais uma tecnologia, 
tornando-os meros repetidores de experiências que 
nada acrescentam de significativo à Educação. O 
fundamental é levar os gestores e professores a se 
apropriarem criticamente dessas tecnologias, de 
modo que descubram as possibilidades que elas 
oferecem no incremento das práticas educacionais, 
além de que, essa apropriação pode possibilitar 
uma prática libertadora.

6.2.7 - CURRÍCULO 

5�4- (PA) Reorientação do currículo dos cursos 
técnicos, considerando as transformações do 
mundo do trabalho, o incentivo à pesquisa científica 
e a vocação regional.

5�5- (PR) Elaboração de novas diretrizes curriculares 
nacionais da Educação Profissional.

6.2.8 - MATERIAL DIDÁTICO

5��- (PR) Implementação do livro didático público 
direcionado aos cursos profissionalizantes.

6.2.9 - OFERTA

5��- (MG) Garantir a regulamentação da cooperação 
técnica e financeira para que os municípios que já 
oferecem o ensino médio e educação profissional 
tenham asseguradas as condições de manutenção 
desta etapa e modalidade e que gradativamente esta 
demanda seja assumida pelo governo estadual.

528 - (PR) Expansão da Educação Profissional 
integrada ao Ensino Médio, de acordo com a 
necessidade do desenvolvimento social, regional e, 
sobretudo, no campo.

529 - (PR) Universalização da profissionalização em 
nível médio técnico dos trabalhadores não-docentes 
da Educação Básica.

5�0 - (PR) A Escola Tecnológica voltada às 
demandas cooperativistas e às demais demandas 
dos movimentos sociais por meio de instituições 
públicas.

5�1 - (PR) Criar mecanismos de atendimento aos 
pequenos municípios por meio da descentralização 
de cursos na oferta presencial e a distância 
(exclusivamente para cursos subseqüentes), 
utilizando-se também da alternância, através da 
oferta exclusiva por instituições públicas.

6.3 - CONSIDERAÇÕES REFERENTES AO ENSINO MÉDIO E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

5�� - (GO) A formação integrada pressupõe um 
projeto social no qual as diversas instâncias 
responsáveis pela educação possam manifestar a 
vontade de romper com a dualidade existente entre 
a cultura geral e técnica. 

5��- (GO) A educação integrada não se faz sem 
a adesão de gestores e professores encarregados 
da formação geral e da formação específica. 
É preciso discutir e elaborar coletivamente as 
estratégias acadêmico-científicas de integração 
dos conhecimentos, de condução de processos 
educativos e, no âmbito deste, da elaboração de 
um currículo que esteja em conformidade com esta 
perspectiva integradora.

5�4- (GO) A formação integrada não se faz no 
isolamento institucional, a escola deve levar em 
conta: os arranjos produtivos locais, a visão dos 
alunos, as possibilidades de inserção social e 
laboral e as modalidades formativas oferecidas pela 
escola, bem como sua capacidade em termos de 
recursos materiais e humanos.

5�5- (GO) A opção pela implantação de um curso 
de ensino médio integrado à educação profissional 
pressupõe um constante compromisso com a 
garantia de investimentos que permitam a oferta 
pública e gratuita do mesmo com qualidade. Dessa 
forma, ampliam-se as possibilidades de oferta de 
Cursos de Educação Profissional já realizados nas 
formas concomitantes e subseqüentes, para os 
Cursos Técnicos, além de Programas de Formação 
Inicial e Continuada de Trabalhadores.

6.4 - ENCAMINHAMENTOS REFERENTES AO ENSINO MÉDIO E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

5��- (GO) Criar espaço permanente de discussão 
acerca da identidade do Ensino Médio, da 
integração curricular e dos arranjos escolares para 
sua implementação, que reúna os professores do 
Ensino Médio e da Educação Profissional.
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5��- (GO) Adotar medidas que garantam a 
periodicidade de recomposição e expansão do 
quadro de profissionais através de concursos 
públicos para a educação profissional.

5�8- (PR) Com esta compreensão de que a educação 
profissional em nível técnico é ensino médio, a 
política que devemos fortalecer é a integração da 
cultura geral e cultura profissional. A educação 
profissional integrada ao ensino médio tem como 
objetivo uma formação sólida, onde as dimensões 
do trabalho, ciência, tecnologia e cultura são 
indissociáveis para a formação do jovem e adulto 
numa perspectiva de formação integral e de escola 
unitária. Com esta compreensão, a nossa opção é 
por uma educação que tenha como horizonte uma 
educação tecnológica/politécnica.

5�9- (PR) Amplo Debate nos estados e municípios a 
respeito da “identidade do ensino médio”. 

7 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

540 - (PB) No parágrafo �1.�do Documento 
Referência, após financiamento que assegure, 
incluir material didático, merenda escolar, transporte, 
valorização dos profissionais. 

541 - (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir a consolidação de uma política de 
educação de jovens e adultos, concretizada na 
garantia de formação integral, da alfabetização e 
das demais etapas de escolarização, ao longo da 
vida por através da prática de tratamento igualitário 
as demais modalidades de ensino que se refere 
aos cursos financeiros, com equiparação, do valor 
custo aluno de EJA ao das demais modalidades; 
materiais, com garantia de materiais didáticos e para 
didáticos, TIC’s, merenda escolar; e profissionais 
mais habilitados e capacitados adequadamente e 
devidamente incluídos nas carreiras de educação 
conforme a lei.

54� - (MS, MT e  ES) No parágrafo �1.� do 
Documento Referência, substituir Essa política 
– pautada pela inclusão e qualidade social 
– prevê um processo de gestão e financiamento 
que assegure a implantação do sistema integrado 
de monitoramento e avaliação, além de maior 
alocação do percentual de recursos para estados 
e municípios.

54�- (MS, MT) Incluir no parágrafo �1.�do 
Documento Referência: Para tanto, é necessário 
que o estado ofereça aos profissionais atuantes 
nesta modalidade de ensino, formação continuada, 
bem como a elaboração de materiais didáticos, 
atendendo as especificidades deste público. O 
estado deve ser o articulador de políticas que, junto 

às instituições formadoras, dêem conta da formação 
de educadores da EJA. 

544- (MS) Incluir no parágrafo �1.�do Documento 
Referência: Essa política - pautada pela inclusão 
e qualidade social – prevê um processo de gestão 
e financiamento que assegure a implantação do 
sistema integrado de monitoramento e avaliação, 
além de maior alocação do percentual de recursos 
para estados e municípios.

545- (PR) Incluir no parágrafo �1.�do Documento 
Referência: assegurando a ampliação, garantindo 
isonomia dos recursos previstos no FUNDEB para 
a EJA. 

54�- (ES) Instituir de fato a modalidade de EJA 
procurando fortalecer e garantir sua oferta em todos 
os turnos e com financiamento exclusivo procurando 
superar o caráter discriminatório assegurado a EJA 
na lei nº. 11.494(FUNDEB), promovendo a isonomia 
dos custos alunos no fundo, garantindo aos alunos 
da EJA. Para a concretização da implementação 
da modalidade é necessário que os profissionais 
que atuam nesta modalidade sejam efetivos nas 
cadeiras da EJA. Deve-se ainda garantir a esses 
alunos todos os direitos das demais modalidades 
e turnos (merenda escolar, acesso à biblioteca, 
laboratórios etc.). Garantindo a chamada pública. 

54�- (SC) - acompanhamento mais sistemático 
junto às instituições de ensino superior no sentido 
de garantir uma formação adequada à atuação dos 
profissionais para atuarem junto na EJA. 

- garantia de ofertas de disciplinas e proposição de, 
na graduação, viabilizar a formação de profissionais 
para atuarem na EJA. Reconhecer ainda os 
educadores populares que se formam no chão da 
sala de EJA.

7.1 - POLÍTICAS

548- (AP) Garantir que todos os programas federais, 
estaduais e municipais que atendem a modalidade 
da EJA (PRONERA, PROEJA), sejam transformados 
em Políticas Públicas de Estado.

549- (AP) Construção de um centro de estudo e\ou 
formação da EJA nos Estados Municípios a exemplo 
de outras capitais que trabalham com políticas 
públicas voltadas a esta modalidade.

550 - (BA) criar e assegurar políticas públicas efetivas 
na EJA que garantam o ingresso e a permanência 
desse público na escola e a formação continuada 
do docente.

551 - (BA) tratar a alfabetização de jovens e adultos 
como ação das políticas públicas de EJA e não 
como programas isolados.
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55� - (BA) Assegurar para que todas as comunidades 
da zona rural possam receber benefícios para a 
alfabetização de jovens e adultos.

553 - (MA) Implantar Educação Profissional nos 
municípios de acordo com as suas vocações.

554- (MA) Implementar política de EJA que garanta 
aprendizagem permanente de forma articulada com 
as especificidades profissionais e culturais dos 
alunos dessa Modalidade.

555- (MA) Realizar consórcios com empresas da 
região para firmar parcerias e absorver os futuros 
profissionais, evitando, assim, a emigração dos 
jovens.

55�- (PA) Criação de uma política pública para a 
EJA norteada pelo pensamento Freireano. 

55�- (PA) Implantação e ampliação do ensino médio 
inclusive da EJA nas áreas rurais dos municípios

558- (PR) Estabelecimento de política pública 
estadual articulada aos municípios para 
alfabetização e continuidade da escolarização de 
jovens e adultos.

559- (PR) Participação dialogada com a sociedade 
organizada no processo de avaliação das propostas 
pedagógicas e curriculares das escolas de educação 
de jovens e adultos, adequando-as constantemente 
a realidade dos educandos e a prática social, 
garantindo padrão unitário de qualidade de ensino, 
fortalecendo a autonomia da escola. A avaliação 
da atual estrutura e organização da educação de 
jovens e adultos, por meio de estudo, envolvendo 
toda a comunidade escolar, objetivando a garantia 
do acesso e melhoria das formas de escolarização 
atualmente ofertadas. Formação humanista e 
inclusiva que garanta o desenvolvimento afetivo, 
intelectual, social, cultural e político dos educandos 
numa perspectiva de emancipação. (PCPPE)

5�0 - (PR) Integrar a economia solidária, com a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
significa levar ao projeto educativo, muito mais do 
que a educação formal. Requer apresentar uma 
sociedade que se propõe à inversão da lógica 
capitalista, estimulando o respeito aos direitos 
humanos e ao trabalho criativo e criador, que gera 
riqueza social, cultural e das relações humanas, 
capaz de apresentar valores que a economia 
solidária propõe: autogestão, criatividade, prazer 
no trabalho e a responsabilidade e compromisso 
com o consumo ético, justo e solidário. A EJA 
deve comprometer-se com uma educação crítica e 
libertadora, construindo instrumentos capazes de 
responder à necessidades básicas e constituição 
de colaboração solidárias em sistemas de redes, 
buscando o bem viver de todos. 

5�1 - (PR) Garantia de inclusão dos educandos da 
EJA nas políticas públicas de incentivo à educação 
básica, merenda, transporte escolar e material 
didático. Cumprimento da lei que garante a redução 
da jornada de trabalho para que o estudante 
trabalhador possa freqüentar a escola.

562 - (PR) A EJA jamais deve ser definida ou mantida 
como sinônimo de aligeiramento da escolarização 
e sim, como direito básico de cidadania, direito 
humano de saber, conhecer e intervir no mundo em 
que vive e trabalha.

5��- (RN) Efetivar práticas e estratégias que 
minimizem o índice de evasão e repetência, 
principalmente na EJA.

5�4- (RS) A EJA deve ser fortalecida enquanto 
modalidade de ensino. Deve ser uma política de  
estado e de responsabilidade da sociedade como 
um todo.

5�5- (SC) Políticas públicas para favorecer a 
permanência do aluno no ensino regular, evitando 
que os adolescentes migrem para a EJA sem a 
necessidade, vigente.

5��- (SC) A consolidação de uma política de 
educação de jovens, com alocação dos recursos 
do FAT - Ministério do Trabalho - no MEC para 
ampliação e qualificação da EJA.

5��- (SC) Alfabetização de todos(as) que não 
tiveram acesso na idade própria.

5�8- (SC) Implementar políticas educacionais 
específicas que promovam o acesso, permanência e 
conclusão dos estudos. Critérios de seleção dos(as) 
profissionais em educação para esta modalidade de 
ensino.

5�9- (TO) Construção de uma política que garanta 
acesso, permanência e continuidade aos estudos 
para os alunos da EJA.

7.2 - IMPLEMENTAÇÃO NOS SISTEMAS 

5�0- (AL) Implantar o Ensino Médio na EJA integrado 
à Educação Profissional de acordo com a vocação 
local.

7.3 - RECURSOS/FINANCIAMENTO 

5�1 - (AP) Cobrar da gestão pública Federal, 
Estadual e Municipal visibilidade dos custos – gastos 
com a EJA.

5�� - (AP) Assegurar nas Políticas de Financiamento 
da Educação Básica recursos para a aquisição de 
materiais didáticos – específicos – para a EJA.
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5��- (AP) Maior controle sobre os estados na real 
aplicação das verbas destinadas a EJA (ausência 
de prestação de contas das SEED’s sobre as 
verbas Estaduais e Municipais destinadas para esta 
modalidade).

5�4- (PR) Garantir isonomia dos recursos previstos 
no FUNDEB para a EJA.

5�5- (SC) Ampliar o percentual do FUNDEB 
destinado à EJA de 0,�para 1,0 por aluno. 

576 - (SC) Possibilitar o financiamento da Educação 
a distancia para EJA.

7.4 - LEGISLAÇÃO

577 - (AP) Pensar na EJA como fluxo contínuo, para 
tanto estabelecer normas.

5�8- (AP) Buscar a efetivação política das mudanças 
quanto à idade de ingresso em cursos e exames na 
EJA.

5�9- (CE) O Conselho Estadual de Educação 
- CEE disciplinará o processo de certificação de 
competências na educação básica e profissional 
com nomenclatura única, mediante cronograma e 
publicização e o adotará para prosseguimento de 
estudos e para o exercício profissional.

580- (PR) Garantia de que o número máximo de 
alunos por turma siga a mesma regulamentação 
proposta para o ensino regular, garantindo 
tratamento isonômico para EJA. 

581 - (SC) Mudança na legislação para ingresso na 
EJA, sendo a idade mínima de 1�anos para ensino 
fundamental e 18 anos para o ensino médio.

58� - (SC) Fiscalização para o cumprimento da 
legislação, que preconizam os parâmetro da EJA.

7.5 - INGRESSO 

58� - (CE) Ampliar o acesso e garantir a permanência 
de jovens, adultos e idosos na escola.

584- (PA) Oferta de EJA, preferencialmente, aos 
alunos em idade igual ou superior 18 anos.

58�- (PR) Ampliação da idade para ingresso na EJA 
para nível médio para �1anos.

585- (RN) Regulamentar através do MEC/FNDE a 
atuação dos profissionais da EJA na obrigatoriedade 
de serem concursados e integrados aos Sistemas 
municipais e estaduais de ensino.

58�- (RR) Garantir o acesso, permanência e 
aprendizagem na EJA nas escolas estaduais e 
municipais e a oferta no diurno. 

7.6 - FORMAÇÃO DOCENTE/DISCENTE 

7.6.1 - FORMAÇÃO DOCENTE

587 - (AC) Qualificar docente para atuação nos 
cursos de Educação Profissional integrada à 
Educação Básica na modalidade de EJA-PROEJA. 

588- (AL) Garantia da oferta de formação continuada 
para todos os professores da EJA.

589- (AP) Acompanhamento e assessoramento 
técnico - pedagógico permanente para a formação 
continuada garantindo pelo menos 40% de teoria e 
�0% de prática.

590 - (AP) Construção de um centro de estudo e\ou 
formação da EJA nos Estados Municípios a exemplo 
de outras capitais que trabalham com políticas 
públicas voltadas a esta modalidade.

591 - (AP) Criação da Rede Nacional de Informação 
e Pesquisa em EJA.

59�- (AP) Criação de uma rede de comunicação 
técnico - pedagógico via internet entre escolas/
órgão gestor, para uma viabilidade operacional das 
ações político - pedagógicas da EJA;

59�- (BA) Garantir a obrigatoriedade da participação 
do docente da EJA em formação continuada.

594- (CE) A educação a distância poderá ser 
utilizada, conforme demandas, como alternativa 
complementar de qualificação profissional para 
alunos e profissionais da EJA residentes em 
comunidades distantes, sem que se exclua a 
modalidade presencial e a qualidade educacional.

595 - (GO) Capacitação para os profissionais da EJA, 
com o objetivo de sistematização e apresentação do 
currículo.

59�- (PR) Garantir a atuação de professores 
do quadro próprio do magistério estadual, com 
formação voltada para a modalidade de EJA, através 
de regulamentação da mantenedora e garantia de 
formação continuada para o profissional que atua 
na modalidade.

597 - (PR) Considerar a especificidade da educação 
de jovens e adultos na formação dos educadores, 
garantindo junto às universidades, políticas de 
formação que contemplem essa diversidade. 

598- (SC) Assegurar a formação inicial e continuada 
de educadores para atuar na EJA.

599- (TO) Formação Continuada em nível de 
Especialização, que contemple as proposições do 
Currículo e a valorização do Profissional da EJA.



1�0

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

7.6.2 - FORMAÇÃO DISCENTE

�00 - (AC) Ampliar as possibilidades de inclusão 
social, de participação em processos de geração de 
renda e de inserção no mundo do trabalho, através 
da oferta de cursos de formação inicial e continuada 
para alunos matriculados no �º segmento de Ensino 
Fundamental e de cursos técnicos para aluno 
matriculado no Ensino Fundamental e Médio de 
EJA em parceria com instituições que atuam direta 
e indiretamente com a formação profissional.

�01 - (CE) Promover a inclusão digital na educação 
de jovens, adultos e idosos, universalizando o 
acesso ao conhecimento e às novas tecnologias.

7.7- VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

�0� - (TO) Assegurar o acesso dos alunos da EJA 
às Escolas politécnicas, no sentido de garantir a 
inserção à vida social e ao mercado de trabalho 
e ampliação de programas de qualificação 
profissional.

7.8 - AVALIAÇÃO

�0�- (PR) Processo contínuo de avaliação 
envolvendo todos os profissionais responsáveis, em 
caráter colegiado.

7.9 -CURRÍCULO 

�04- (AC) Adequar o Currículo de EJA à 
especificidades do sistema prisional, das unidades 
de medidas socioeducativo e das populações rurais, 
considerando tempo e espaço dos sujeitos inseridos 
nesses contextos.

�05- (AP) Elaboração de Diretrizes Estaduais 
e Municipais norteadoras para os conteúdos 
programáticos que possam abarcar os 
conhecimentos: locais, regionais, nacionais e 
universais;

�0�- (BA) Garantir a construção de parâmetros 
curriculares da EJA que levem em conta as 
especificidades locais respeitando as diversidades 
(gênero, raça, credo, faixa etária, etc.) e inserindo a 
oferta de ensino profissionalizante.

�0�- (BA) Acrescentar à grade curricular da EJA 
as disciplinas de filosofia e sociologia, totalizando 
assim �5horas/aula semanais.

�08- (GO) Implementação de um currículo 
diferenciado que contemple a realidade e os 
interesses dos educandos da EJA. 

�09- (GO) Adequação do currículo que seja sensível 
aos horários de trabalho e problemas familiares dos 
discentes.  

�10 - (RN) Efetivar práticas e estratégias que 
minimizem o índice de evasão e repetência, 
principalmente na EJA.

�11 - (SC) Revisão urgente dos conteúdos para que 
garanta a qualidade do ensino.

�1� - (TO) Inclusão da EJA como componente 
curricular em todos os cursos de Licenciatura.

�1�- (TO) Reformulação do Currículo da EJA que 
assegure:

- Os princípios traçados pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais.

- O processo histórico sobre o Ensino da EJA no 
contexto nacional e regional.

- A contextualização e a interdisciplinaridade como 
perspectiva do ensino aprendizagem, com vistas 
à efetivação de práticas concretas no espaço da 
escola.

- As práticas avaliativas do Ensino e Aprendizagem.

- Construção de material didático pedagógico 
orientador para professores e alunos, considerando 
as especificidades regionais.

- Formação Continuada em nível de Especialização, 
que contemple as proposições do - Currículo e a 
valorização do Profissional da EJA.

- Construção de uma política que garanta acesso, 
permanência e continuidade aos estudos para os 
alunos da EJA.

- Inclusão da EJA como componente curricular em 
todos os cursos de Licenciatura.

7.10 - MATERIAL DIDÁTICO 

�14- (GO) Propiciar material didático-pedagógico 
para todas as etapas dessa modalidade, como 
ferramenta auxiliar no processo ensino-aprendizagem 
e permanência do aluno na modalidade da EJA.

615 - (GO) Disponibilidade de verba específica para 
material didático adequado.

616 - (PR) Garantir material didático específico para 
EJA gratuito e atualizado.

�1�- (SC) Garantir o livro didático para jovens e 
adultos nas diversas disciplinas.

�18- (TO) Construção de material didático 
pedagógico orientador para professores e alunos, 
considerando as especificidades regionais.
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7.11 - OFERTA 

�19 - (BA) Garantir a oferta do ensino 
profissionalizante na EJA.

��0 - (MG) Estender o programa de Educação de 
Jovens e Adultos com qualificação profissional 
ProEJA, para as redes estaduais e municipais.

��1 - (PR) Através da parceria entre estados 
e municípios, promover a mobilização das 
comunidades para superar o analfabetismo e 
fortalecer a oferta da EJA fase I.

��� - (RR) Organizar o sistema de atendimento a 
EJA entre estados e municípios

7.12 -ATENDIMENTO 

���- (AL) Ampliação da oferta de atendimento na 
modalidade EJA, garantindo a universalização do 
acesso à Educação Básica de qualidade social para 
todos.

��4- (AL) Garantia da implantação da oferta de EJA, 
Educação Infantil, Educação Indígena e Educação 
dos Portadores de Necessidades Especiais, 
Educação do Campo como disciplinas obrigatórias 
nos cursos de graduação em Pedagogia ofertados 
pelas IES.

��5- (AL) Implantar o Ensino Médio na EJA integrado 
à Educação Profissional de acordo com a vocação 
local.

���- (BA) Criação de uma turma EJA (educação de 
jovens e adultos) para atender o público excepcional 
e “normal” no turno diurno, onde ocorra de fato uma 
educação inclusiva.

���- (GO) Garantir a oferta de merenda escolar 
para a educação de Jovens e Adultos em todas as 
suas etapas (Fundamental e Médio). 

��8- (GO) Reconhecer o direito a inclusão digital na 
EJA, promovendo a compreensão e a apropriação 
dos avanços científicos, tecnológicos e técnicos, 
por parte de alunos e professores;

��9- (GO) Recomendar que os Sistemas de Ensinos 
criem formas de monitoramento da aprendizagem 
adequadas à realidade local.

��0 - (GO) Redirecionamento das matrículas para 
evitar a disparidade da faixa etária que provoca 
evasão. 

��1 - (PR) Ampliação da idade para ingresso na EJA 
para nível médio para �1anos

��� - (PR) Oferta de EJA que atenda as características 
do educando respeitando sua disponibilidade de 
tempo e condições sócio-culturais garantindo aos 
educandos um ensino de qualidade. 

���- (PR) Manter oferta da EJA para educandos em 
privação de liberdade.

��4- (PR) Assegurar a existência de infra-estrutura 
alunos com necessidades educacionais especiais.

��5- (PR) Garantir ao educando jovem e adulto o 
acesso às tecnologias de informação e comunicação 
como direito ao acesso a diferentes saberes em 
diferentes espaços, visando a atualização e a 
participação, na perspectiva de uma formação 
crítica.

���- (PR) Acompanhamento especializado público 
e gratuito com os atendimentos da área de saúde 
concernentes, ofertados em horários alternados 
aos da escolarização, de forma a garantir sua 
continuidade. 

���- (PR) Orientações de equipes interdisciplinares, 
de natureza pública e gratuita, alocadas e Centros 
de Atendimento Especializado. Estrutura de trabalho 
aos profissionais da escola com garantia de HORA-
ATIVIDADE para estudos, planejamento, e preparo 
de materiais adequados às necessidades dos 
alunos, e política de capacitação com garantia de 
formação continuada que lhes permita o acesso ao 
conhecimento científico atualizado.

��8- (RR) Organizar o sistema de atendimento a 
EJA entre estados e municípios.

��9- (RR) Garantir o acesso, permanência e 
aprendizagem na EJA nas escolas estaduais e 
municipais e a oferta no diurno. 

640 - (SE) Universalizar a educação profissional 
técnica em EJA uma vez que ela já atende ao aluno 
trabalhador; 

�41- (SC) Rediscutir e avaliar o papel das tele-
salas. 

�4� - (SP) Muitos jovens e adultos tiveram seus 
direitos constitucionais vilipendiados ao longo da 
sua infância e adolescência e, através das atuais 
políticas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
têm seus direitos minimizados, por isso é necessário 
que as garantias mínimas oferecidas às crianças 
e adolescentes, no que tange á educação, sejam 
também, sejam também garantidas aos educandos 
de EJA, citando como exemplo às oitocentas horas 
anuais obrigatórias previstas pela lei de diretrizes 
básicas da educação (LDB/9�).
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�4�- (SP) Direito de igualdade para o EJA. Como 
material didático, alimentação, formação profissional 
e técnico e curso superior garantido dentro da Lei 
e que haja flexibilidade nos períodos diurnos e 
noturno.

�44- (TO) Proposição do regime de alternância 
para os alunos matriculados na EJA (Pedagogia da 
Alternância).

7.13 - PARCERIA

�45- (AP) Buscar parcerias com entidades não 
governamentais para atendimento e escolarização da 
EJA, operacionalizando em espaços alternativos por 
meio de projetos específicos e\ou Políticas técnico-
pedagógicas adequadas a esta modalidade. 

7.14 - INSERÇÃO

�4�- (AC) Assegurar o acesso dos alunos da EJA às 
Escolas politécnicas, no sentido de garantir a inserção 
à vida social e ao mercado de trabalho e ampliação 
de programas de qualificação profissional.

�4�- (AC) Ampliar as possibilidades de inclusão 
social, de participação em processos de geração de 
renda e de inserção no mundo do trabalho, através 
da oferta de cursos de formação inicial e continuada 
para alunos matriculados no �º segmento de Ensino 
Fundamental e de cursos técnicos para aluno 
matriculado no Ensino Fundamental e Médio de 
EJA em parceria com instituições que atuam direta 
e indiretamente com a formação profissional.

7.15 - CONSIDERAÇÕES REFERENTES À EDUCAÇÃO DE JO-

VENS E ADULTOS

�48- (PR) Integrar a economia solidária, com a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
significa levar ao projeto educativo, muito mais do 
que a educação formal. Requer apresentar uma 
sociedade que se propõe à inversão da lógica 
capitalista, estimulando o respeito aos direitos 
humanos e ao trabalho criativo e criador, que gera 
riqueza social, cultural e das relações humanas, 
capaz de apresentar valores que a economia 
solidária propõe: autogestão, criatividade, prazer 
no trabalho e a responsabilidade e compromisso 
com o consumo ético, justo e solidário. A EJA 
deve comprometer-se com uma educação crítica e 
libertadora, construindo instrumentos capazes de  

responder à necessidades básicas e constituição 
de colaboração solidárias em sistemas de redes, 
buscando o bem viver de todos. 

7.16 - ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS

�49- (AP) Estabelecer diálogos contínuos entre as 
Coordenadorias, Fóruns de EJA e o Conselho do 
FUNDEB sobre a EJA e suas reais necessidades.

�50 - (SP) Incluir na realização do censo a Educação 
de Jovens e Adultos e da chamada pública com 
divulgação nos meios de comunicação de massa, 
especialmente rádio e televisão.

�51- (SP) Incluir no parágrafo �1.� do Documento 
Referência, após A disseminação de política 
direcionada a transformação dos sistemas 
educacionais em sistemas inclusivos que contemplem 
acrescentar: a igualdade, a diversidade... e 
transtornos globais de desenvolvimento.

�5� - (SP) Incluir no parágrafo �1.�do Documento 
Referência, após educadores, acrescentar 
profissionais da educação em geral e familiares.

�5�- (SP) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após a disseminação de política 
direcionada à transformação dos sistemas 
educacionais em sistemas inclusivos, acrescentar 
de gestores, educadores, profissionais da educação 
em geral, e familiares na escola pública”.

654 - (ES) Incluir no final do parágrafo 31.7 
do Documento Referência: Disponibilizar as 
seguintes estruturas para o desenvolvimento do 
EJA: inclusão de todos os espaços da escola para 
serem usadas/utilizadas pelos alunos do EJA, bem 
como disponibilizar uma interação maior entre os 
professores, alunos e demais profissionais.

8. INCLUSÃO DIGITAL

655- Incluir no final parágrafo 31.8 do Documento 
Referência: 

(ES) Garantir a inclusão digital de fato em todas as 
escolas, incluindo os espaços de interação virtual 
com espaço de interação pedagógica.

(SE) Garantir formação técnico-pedagógico 
permanente. 

(SE) Contemplar no planejamento escolar, projetos 
pedagógicos e comunitários envolvendo as TIC’s.

(SE) Dotar as escolas com equipamentos 
de qualidade com constantes atualizações e 
manutenções. 

(SP) Os sistemas de ensino devem articular-se 
para assegurar a infra-estrutura necessária e a 
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qualificação dos educadores e demais profissionais 
da educação para que a escola exerça esse papel. 

(TO) Ampliando programas existentes, garantindo 
atendimento ao público da EJA. Exemplo: Projeto 
UCA. 

8.1- POLÍTICAS

�5�- (PA) Criação e efetivação de políticas de 
inclusão digital para os alunos da educação 
Básica.

8.2- SISTEMAS 

�5�- (PR) Integração IES e sistemas de ensino: 
efetivar projetos que integrem IES, e os sistemas 
federal, estadual e municipal de ensino com abertura 
de editais para implementação das tecnologias na 
Educação Básica.

�58- (PR) Articulação entre sistemas de ensino para 
implantação e implementação das Tecnologias da 
Informação e Comunicação em todas as escolas 
da rede pública: articular os sistemas federal, 
estadual e municipal de ensino para aquisição, 
desenvolvimento e formação de professores para o 
uso didático/pedagógico dos recursos tecnológicos.

8.3 - RECURSOS/FINANCIAMENTO 

�59- (RN) Garantir recursos para aquisição de 
equipamentos de multimídia, a instalação local 
e em rede universal (internet) e manutenção de 
laboratórios nos níveis fundamental e médio da 
Educação Básica.

8.4 - FORMAÇÃO DOCENTE/DISCENTE 

��0 - (AC) Deve-se investir na formação dos 
profissionais da educação para que utilizem a TICS 
com fins educativos, construção, ampliação de 
laboratórios de informática e utilizando-as como 
recurso de apoio ao processo pedagógico e de 
incentivo à construção de práticas colaborativas de 
aprendizagem. 

��1 - (BA) Estabelecer uma política de formação 
continuada da comunidade educativa priorizando o 
uso de tecnologias livres.

��� - (BA) Inclusão de alunos com estágio 
remunerado para mediar o uso das tecnologias na 
comunidade escolar.

���- (BA) Revitalizar e fortalecer as ações dos NTEs, 
com suporte e melhor definição de suas funções, 
bem como promover a formação continuada de 
profissionais da educação para utilização das TICs 

com software livre, alem de acompanhar e avaliar 
todo o processo nos âmbitos municipal e estadual.

��4- (CE) Fortalecer a inclusão digital e tecnológica 
de alunos e profissionais da educação.

���- (PA) Promover curso de aplicação metodológica 
como ferramenta de ensino - aprendizagem dos 
instrumentos tecnológicos aplicados à Educação 
nas esferas municipal e estadual.

��5- (PR) Incentivo ao protagonismo de professores 
e alunos e valorização da produção docente: os 
recursos tecnológicos de informação e comunicação 
podem favorecer, nas práticas pedagógicas, a figura 
dos sujeitos protagonistas: professor e aluno que 
são os sujeitos das relações dentro do currículo. 
Os protagonistas devem saber que, mais do que 
provocar a circulação e o consumo de saberes 
os novos meios tecnológicos podem possibilitar 
a criação e a avaliação solidárias no âmbito das 
práticas pedagógicas, como por exemplo, a criação 
coletiva e colaborativa de materiais educacionais em 
meio virtual. Todos esses movimentos contribuem 
para que surjam novos conhecimentos científicos, 
metodológicos, artísticos, semióticos e filosóficos.

���- (PR) Universalização do acesso às Tecnologias 
de Informação e Comunicação com qualidade social: 
a ampliação do acesso e a utilização adequada 
desses recursos podem potencializar novas formas 
de interação em torno das práticas pedagógicas, 
possibilitando o encurtar das distâncias, promovendo 
novos agenciamentos, aproximando, dentro do 
currículo, as esferas político-administrativas das 
salas de aula; bem como as salas de aula entre 
si, dentro da escola e entre as escolas, numa 
atividade de interação solidária com vistas tanto à 
apropriação do conhecimento quanto à criação de 
novos saberes.

���- (PR) Atualização tecnológica as Instituições 
de Ensino Superior: assegurar investimentos no 
aparelhamento das IES com vistas ao preparo dos 
novos professores.

668 - (PR) Definição de Diretrizes para as Instituições 
de Ensino Superior: definir diretrizes para as IES 
com o objetivo à formação inicial para o processo de 
inclusão digital.

8.5 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

��9 - (PR) Incentivo ao protagonismo de professores 
e alunos e valorização da produção docente: os 
recursos tecnológicos de informação e comunicação 
podem favorecer, nas práticas pedagógicas, a figura 
dos sujeitos protagonistas: professor e aluno que 
são os sujeitos das relações dentro do currículo. 
Os protagonistas devem saber que, mais do que 
provocar a circulação e o consumo de saberes 
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os novos meios tecnológicos podem possibilitar 
a criação e a avaliação solidárias no âmbito das 
práticas pedagógicas, como por exemplo, a criação 
coletiva e colaborativa de materiais educacionais em 
meio virtual. Todos esses movimentos contribuem 
para que surjam novos conhecimentos científicos, 
metodológicos, artísticos, semióticos e filosóficos. 

8.6 - DIVERSIDADE

��0 - (PR) Valorização dos saberes da cultura 
popular: a incorporação das tecnologias pode ser 
tanto melhor quanto mais se reabilitarem os “artigos” 
da cultura popular. O tema que estamos tratando tem 
correlação com aqueles outros da igualdade e da 
diversidade. Tomadas pelo ponto de vista inerente a 
um currículo público, em qualquer de suas esferas 
de manifestação, as tecnologias devem ter o seu uso 
engajado tanto na eliminação quanto na produção 
das diferenças. É preciso que diminuam aquelas 
diferenças oriundas da exclusão econômica, racial e 
étnica ou de gênero. Mas, do ponto de vista dos usos 
das diferentes linguagens, da proliferação de novas 
formas de arte, das manifestações mais genuínas 
das culturas dos diversos povos, é necessário que 
as diferenças sejam valorizadas.

8.7 - PRÁTICA PEDAGÓGICA

671 - (AC) Contribuir com a edificação de uma prática 
pedagógica inovadora na utilização de tecnologias 
como instrumentos para tornar os alunos crítico–
reflexivos, investigadores contínuos em suas áreas 
de atuação.

���- (BA) As tecnologias e conteúdos multimidiáticos 
na educação básica.

���- (PA) Garantir nos projetos políticos pedagógicos 
das escolas a utilização das TIC’s (Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

��4- (PA) Ampliação de ações que envolvam o uso 
das TIC (Tecnologias de informação e comunicação) 
aplicadas à educação, pautadas na inclusão digital 
e no desenvolvimento de novas praticas educativas 
nos diversos níveis e modalidade de ensino.

��5- (PA) Ampliar todas as ações que envolvam o 
uso das tecnologias na educação em pressupostos 
teóricos, metodológicos e filosóficos, pautados 
no Letramento Digital em uma perspectiva 
sociointeracionista, norteada nos projetos políticos 
pedagógicos

���- (PA) Implantar nas escolas salas de 
Informática equipadas com PC’s com acesso à 
internet, correspondentes ao número de alunos em 
sala de aula, incluindo programas específicos por 
disciplinas e acessórios multimídia, garantindo a 

manutenção e lotação de professores licenciados 
plenos com formação continuada com no mínimo 
90 h em informática educacional; 

���- (PA) Incentivar e universalizar o uso de 
software livre nas escolas, visando à inclusão digital 
e social;

8.8 - AVALIAÇÃO

��8- (PR) Criação e Implantação de mecanismos 
de avaliação: um contínuo processo de avaliação 
em relação à implementação das tecnologias de 
informação e comunicação em ambiente escolar 
pode permitir não apenas avaliar os efeitos da 
implementação nas práticas curriculares, mas 
também avaliar diagnosticamente o próprio currículo. 
Tal avaliação pode possibilitar o planejamento 
de ações políticas na área de formação docente, 
orientadas pelos resultados dessa avaliação. Além 
dessas duas modalidades de avaliação, está em 
jogo, também, a avaliação permanente das próprias 
práticas nos respectivos lugares que cada um 
ocupa dentro do currículo, na medida em que novos 
meios tecnológicos podem potencializar a troca de 
informações entre os agentes curriculares.

8.9 - RECURSO DIDÁTICO

��9 - (AL) Melhorar a Implantação de programas 
de Inclusão digital com a garantia de aquisição e 
manutenção dos equipamentos nas escolas.

�80 - (BA) Dar condições próprias de funcionamento 
aos laboratórios das escolas.

�81 - (BA) Adquirir, ampliar, reestruturar e regimentar 
a infra-estrutura tecnológica das escolas suprindo-as 
de profissionais técnicos, incluindo acesso à internet 
de alta velocidade, salas multimeios, além de criação, 
ampliação e manutenção de acervo pertinente à 
informática educativa, priorizando as escolas do 
interior e do campo, atendendo satisfatoriamente 
alunos com necessidades especiais.

�8�- (CE) Desenvolver e disseminar programas, 
conteúdos e ferramentas em EAD para suporte às 
atividades curriculares.

�8�- (PR) Articulação entre as diversas tecnologias: 
mais do que ferramentas e aparatos que podem 
“animar” e/ou ilustrar a apresentação de conteúdos, 
o uso dos recursos da web, televisão e material 
impresso pode mobilizar e oportunizar novas 
formas de ver, ler e escrever o mundo, o que pode 
ser alcançado com o uso articulado das diversas 
tecnologias.

�84- (PR) Superação da dicotomia “técnico X 
pedagógico”: o uso de recursos tecnológicos na 
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educação exige a superação da dicotomia “técnico 
X pedagógico” na medida em que o professor que 
lida com os recursos tecnológicos também pode 
compreender as possibilidades pedagógicas do uso 
destes recursos.

�85- (PR) Otimização do uso dos laboratórios de 
informática das escolas públicas: disponibilizar os 
laboratórios de informática das escolas públicas 
brasileiras nos finais de semana para o uso da 
comunidade, de forma regulamentada, por meio de 
projetos com acompanhamento profissional.

�8�- (PR) Otimização dos investimentos em 
desenvolvimento de softwares para a educação: 
disponibilizar para todo o sistema público de ensino 
os softwares livres produzidos pelos sistemas 
federal, estadual e municipal de modo a socializar e 
agilizar a produção.

�8�- (SE) Ampliação dos laboratórios de informática 
nas escolas e garantia das condições de manutenção 
e funcionamento dos equipamentos, além das 
capacitações de professores e equipes.

�88- (SE) Criar programas de extensão, capacitação, 
formação e financiamento voltados para uso das 
novas tecnologias.

�89 - (SE) Criar sistemas informatizados que 
melhores as formas de gestão educacional.

8.10 - ATENDIMENTO

�90 - (BA) ampliar o atendimento dos NTEs, 
incluindo os municípios, para que as tecnologia 
sejam disseminadas nas escolas,no sentido da 
comunidade escolar se apropriar da linguagem  

digital, inclusive, dando suporte aos projetos das 
escolas que envolvam novas tecnologias.

�91 - (BA) melhorar os programas de informática 
aplicados à educação, criando mecanismos para 
aquisição de computadores para os docentes, 
atuação dos técnicos e professores dos NTEs 
nas unidades de ensino, inclusive ampliando 
o atendimento à comunidade como forma de 
letramento digital.

�9�- (PR) Otimização do uso dos laboratórios de 
informática das escolas públicas: disponibilizar os 
laboratórios de informática das escolas públicas 
brasileiras nos finais de semana para o uso da 
comunidade, de forma regulamentada, por meio de 
projetos com acompanhamento profissional.

8.11 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

693 - (BA) Devido a desqualificação de algumas 
instituições de ensino à distância sendo meras 
indústrias de diplomas propõem-se :

a– Fiscalização mais rigorosa nas instituições de 
ensino que ofertam a EAD.

b– Que a formação superior na área pedagógica seja 
realmente acompanhada da prática supervisionada 
a exemplo da residência médica.

�94- (BA) Que a EAD não ocorra em detrimento à 
educação presencial.

�95- (BA) Não permitir que os cursos a distância 
sejam utilizados para formação inicial, somente 
para formação continuada (em aperfeiçoamento e 
especialização).

�9�- (BA) Garantir Licenciatura inicial e continuada 
dos professores que estão nas escolas.

697- (BA) Formar profissionais voltados para 
a educação a Distância, professores, líderes 
comunitários e dirigentes de entidades.

�98- (BA) Valorizar os professores da rede 
Estadual.

�99 - (BA) Oportunizar uma educação continuada 
aos profissionais da educação formados pela EAD.

�00 - (BA) Garantir uma maior credibilidade EAD.

�01 - (BA) Criar bolsas de incentivo a pesquisa 
acadêmica em EAD.

�0�- (BA) Criar Redes de Parcerias em escolas e 
entidades comunitárias com atividades educacionais 
dotada de áudio, vídeo, internet, conferência, etc. 

�0�- (BA) Promover debates sobre Educação a 
Distância. 

704 - (BA) Viabilizar/financiar a compra de 
computadores para professores que fazem EAD 

�05- (BA) Acrescentar no Currículo da EAD a 
Educação Emocional e as Interações Intrapessoal 
e Interpessoal.

706 - (SC) Regulamentar a fiscalização do EAD, 
periodicamente, exigindo formação dos professores 
que atuam como tutores, etc.

�0�- (SC) A EAD deve ser oferecida unicamente 
por instituições sem fins lucrativos ou apenas por 
órgãos públicos.

�08- (SC) Aumento do tempo presencial na EAD.
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�09 - (SC) Que sejam incluídos nos cursos a 
distância conteúdos específicos da EAD. Ex.: 
legislação, fundamentação teórica, concepções.

710 - (SE) Redefinir proposta de formação de 
professores e profissionais do serviço de apoio 
escolar, utilizando as possibilidades da educação à 
distância.

�11 - (SE) Discutir formas de avaliação na modalidade 
à distância.

8.12 - ENCAMINHAMENTO REFERENTE À INCLUSÃO DIGITAL

�1�- (CE) Desenvolver e disseminar programas, 
conteúdos e ferramentas em EAD para suporte às 
atividades curriculares.

9 - CURRÍCULO

�1�- (PR) Incluir no parágrafo �1.9 do Documento 
Referência, após discussão pelos sistemas de 
ensino e unidades escolares: 

A educação de Jovens e Adultos enquanto 
modalidade da educação básica que considera 
o tempo curricular ainda que diferente daquele 
estabelecido para o ensino regular, contempla 
o mesmo conteúdo superando o processo do 
aligeiramento e precarização do conhecimento, 
e portanto, deve-se garantir o ensino presencial 
ao educando da EJA, priorizando o processo de 
ensino-aprendizagem significativo, que venha a se 
consubstanciar no projeto político-pedagógico da 
escola, tendo como princípio básico a formação  

humana e o acesso ao conhecimento historicamente 
construído pela humanidade.

�14- (MS, MT) No parágrafo �1.9 do Documento 
Referência, substituir significativo, que venha a 
se consubstanciar no projeto político-pedagógico 
da escola por e um desenvolvimento sócio-afetivo 
significativo, na perspectiva da ampliação das 
pautas culturais e do desenvolvimento cientifico, 
consubstanciado no projeto político-pedagógico da 
escola que deve se tornar o principal motivador de 
diretrizes de um processo educativo comprometido 
com a transformação e desenvolvimento histórico 
dos atores sociais.

�15- (AL) Organização de uma proposta pedagógica 
em tempos diferenciados para o ensino noturno, 
adequando-se às necessidades dos alunos 
trabalhadores, articulada com o mundo do trabalho.

�1�- (AL) Implantação do que estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais das diferentes 
Modalidades de ensino da Educação Básica.

�1�- (AL) Contemplar no Regimento Escolar e PPP 
a organização de cursos voltados as diferentes 
Modalidades de ensino da Educação Básica em 
conformidade com legislação do sistema estadual e 
as especificidades locais.

�18- (AL) Construir e implantar propostas 
pedagógicas específicas por modalidade de ensino 
nas redes municipais de educação.

719 - (AL) A inclusão de sociologia e filosofia a 
partir do �º ano do ensino fundamental, em caráter 
obrigatório, contemplando a Base Comum Nacional 
da LDB.

��0 - (AL) Efetivação da disciplina de arte, 
contemplando: teatro, dança e diversidade cultural, 
aplicando sua atuação para além das artes 
plásticas.

��1 - (AL) Construção e implantação de um Currículo 
regional.

���- (AM) Reestruturar o Currículo na Perspectiva 
da Construção da identidade escolar, contemplando 
a valorização da vida, privilegiando as diversidades 
e pluralidades de espaços educacionais, de cultura, 
raça, etnias, gênero, posição política-ideológica, 
orientação sexual, credos, inclusão de Portadores 
de Necessidades especiais.

���- (AP) Fortalecimento de grupos escola/bairros no 
diálogo com a comunidade local como possibilidade 
de construção e re-construção do currículo escolar, 
tendo como eixo norteador a valorização da vida 
planetária. 

��4- (AP) Garantir a construção e reconstrução 
do currículo - inter-relações a partir e com o 
conhecimento-ação e de práticas sociais e culturais 
da comunidade numa relação de autonomia-
interdependência escolar.

��5- (BA) Reestruturar o currículo na perspectiva 
da construção da identidade escolar, contemplando 
a valorização da vida, privilegiando as diversidades 
e pluralidades de espaços educacionais, de 
cultura, raça, etnias, gêneros, posição política 
ideológica,orientação sexual, credos,inclusão de 
portadores de necessidades especiais.

���- (BA) Obrigatoriedade das disciplinas 
sociológicas e filosóficas nas três séries do ensino 
médio.

���- (BA) Construir um currículo a partir de uma 
ampla discussão de cada região, respeitando os 
princípios de gestão democrática onde todos os 
segmentos da comunidade escolar possam ser 
contemplados, bem como, adequar a proposta 
curricular das unidades escolares às novas 



1��

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

demandas da sociedade, visando a inclusão de 
alunos com necessidades, à prática da alteridade, 
abordando a intencionalidade curricular.

��8- (CE) As ações curriculares deverão contemplar 
projetos interdisciplinares, envolvendo questões 
ambientais, globais e locais, utilizando e produzindo 
tecnologias de informação e de comunicação.

��9 - (CE) A oralidade, a corporeidade, a arte e as 
culturas indígenas e afro-descendentes integrarão 
os currículos escolares da educação básica, em 
todos os níveis e modalidades de ensino.

��0 - (CE) Reformular os currículos para a escola 
do campo com a participação de organizações e 
movimentos sociais.

��1 - (CE) Acompanhar, de forma sistemática, o 
desenvolvimento do currículo.

���- (PR) Atualização constante das propostas 
curriculares, com apoio financeiro e incentivos 
à pesquisa e extensão na área, através de 
entrosamento com Instituições do Ensino Superior, 
incorporando o avanço das produções científicas, 
preservando a autonomia das unidades escolares, 
mas preservando também a articulação e a unidade 
em relação ao currículo oficial vigente, respeitadas 
as características das deficiências apresentadas.

���- (RR) Garantir o currículo das escolas através 
da parte diversificada atendendo as necessidades 
estadual e regional

734 - (RS) Redefinir e adequar o currículo ao 
contexto. 

735 - (SC) Autonomia aos sistemas para definir a 
forma de organização do ensino. 

���- (SC) Que na matriz se garantam disciplinas de 
formação humana.

���- (SC) Inclusão no currículo escolar a formação 
humana, política e ética, para pleno exercício da 
cidadania, não sendo exclusivamente técnica.

��8- SP) A concepção do currículo deverá 
contemplar duas acepções: uma de âmbito nacional 
de parâmetros curriculares e outra de amplitude 
regional respeitando as especificidades de cada 
região e economia local.

��9 - (SP) Considerando que é fundamental no 
processo de ensino aprendizagem e formação 
humanística, contribuindo para que os educandos 
compreendam as contradições presentes em nossa 
sociedade, permitindo o fortalecimento de um 
espírito crítico, reflexivo, atuante, solidário, tornar 
obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia em 

todos os Estados da federação, bem como manter 
as disciplinas de História e Geografia não reduzindo 
seu número de aulas.

9.1 - CONSTRUÇÕES/INFRA-ESTRUTURA

�40 - (BA) Complementar bibliotecas escolares com 
livros e revistas e outros que possam fundamentar os 
estudos filosóficos e sociológicos, criando parcerias 
entre o estado e o município.

9.2- PARTICIPAÇÃO 

�41 - (AP) Fortalecimento de grupos escola/bairros no 
diálogo com a comunidade local como possibilidade 
de construção e re-construção do currículo escolar, 
tendo como eixo norteador a valorização da vida 
planetária. 

�4�- (AP) Garantir a construção e reconstrução 
do currículo - inter-relações a partir e com o 
conhecimento-ação e de práticas sociais e culturais 
da comunidade numa relação de autonomia-
interdependência escolar.

743 - (BA) intensificar e aprimorar os meios de 
interação entre sociedade e escola fortalecendo a 
atuação dos pais e demais membros representativos 
da sociedade desenvolvendo instrumentos legais que 
orientem essas relações, proporcionando processos 
formativos que qualifiquem essa participação nas 
ações pedagógicas.

9.3 - FORMAÇÃO/ACESSO 

�44- (BA) investir na formação dos trabalhadores da 
educação, no âmbito do próprio espaço educativo, 
contemplando uma educação integral de tempo 
integral com a garantia efetiva de financiamento 
para a ampliação do tempo escolar.

�45- (BA) implantar nas escolas de educação básica 
programas permanentes de incentivo à pesquisa, 
associando-a a um ensino garantindo recursos 
tecnológicos e humanos.

9.4 - EQUIPE 

�4�- (BA) rever a possibilidade de integrar a 
participação de um representante do conselho de 
saúde ou da área de saúde, assim também como 
um representante do ministério público no colegiado 
escolar no sentido de implementar atividades 
de saúde educacional e direitos humanos nos 
estabelecimentos de ensino.

�4�- (AP) Constituir equipe técnica-pedagógica 
multidisciplinar nas Secretarias Estaduais e 
Municipais, habilitada na área de currículo, para 
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apoiar, assessorar e acompanhar a sistematização 
e ou re-elaboração do plano curricular.

�48- (AP) Desenvolvimento Escolar - PDE e Projeto 
Político Pedagógico - PPP. Entrelaçando as práticas 
educativas em parceria com as escolas dos governos 
Federal, Estaduais e Municipais.

9.5- PROPOSTAS PEDAGÓGICAS/PARTICIPAÇÃO 

�49 - (AP) Construção com a sociedade/comunidade 
de um plano estadual e municipal de educação, 
contendo diretrizes/orientações curriculares, como 
eixo norteador da re-elaboração do PDE e PPP 
apoiado pelo Governo Federal.

�50 - (TO) Trabalhar em regime de pluridocência 
nas turmas de 4º e 5º Anos.

9.6 - RECURSO DIDÁTICO 

�51 - (BA) Incentivar e garantir a produção e 
suprimento de material didático, pedagógico e 
teórico contextualizados, para todas as escolas da 
rede pública.

9.7- .ATENDIMENTO 

�5�- (BA) Garantia da equivalência de estudo para 
adaptação do aluno com idade e conhecimento 
para 

o ingresso no segundo ano do ensino fundamental 
bem como adaptação dos espaços físicos escolares 
para o pleno desenvolvimento e formação da 
criança

�5�- (BA) Integrar, na administração pública, saúde e 
educação como forma de implementar o projetos de 
prevenção ou diagnóstico de doenças parasitárias 
nas comunidades, sobre tudo nas mais carentes.

�54- (BA) Preparar multiplicadores na comunidade 
visitada para andamento aos projetos de saúde.

�55- (BA) Estabelecer parcerias entre as secretarias 
de educação e saúde com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) para a criação e desenvolvimento de 
projetos sócio educativos nas escolas de educação 
básica.

9.7.1 - TEMPO INTEGRAL 

�5�- (AL) Ampliar a jornada escolar visando a 
implantação de escolas de tempo integral.

�5�- (AL) Implantação gradativa de escolas em 
tempo integral.

�58- (BA) elaborar um currículo adequado à 
proposta de educação de tempo integral, pautado 

no princípio da transdisciplinaridade, objetivando a 
dimensão emancipatória do educando.

�59 - (BA) Conceber uma Educação em Tempo 
Integral, tanto para os alunos como para os 
trabalhadores da educação, repensando os espaços 
educativos, utilizando outros espaços sociais (dentro 
e fora da escola), para promover a Educação Integral 
do educando.

��0 - (BA) Investir na formação dos trabalhadores da 
educação, no âmbito do próprio espaço educativo, 
contemplando uma Educação Integral de tempo 
integral com a garantia efetiva de financiamento 
para a ampliação do tempo escolar.

��1 - (PI) a necessidade de adoção imediata de 
escola de tempo integral, através do aumento da 
jornada escolar de um turno para tempo integral.

���- (TO) Implantar a Escola de Tempo Integral nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.

���- (MA) Oferecer tempo integral para o professor 
como forma de possibilitar-lhe condições mais 
dignas de trabalho.

��4- (SP) Implementação do ensino básico em 
horários integral, cabendo ao aluno permanecer 
dentro da escola a fim de seu desenvolvimento 
educacional seja assistido por um financiamento, 
subsidio para os alunos com dificuldades 
econômicas (em especial, alunos do ensino médio). 
Associação e vinculação do ensino médio ao ensino 
profissionalizante, mediante uma integração técnica, 
científica, cidadã.

9.8 - ENCAMINHAMENTO REFERENTE AO CURRÍCULO 

��5- (AP) Promover fórum permanente de currículo 
como espaço-tempo de diálogo, construção de 
propostas para serem encaminhadas aos órgãos. 

Promover eventos na área de Currículo que 
possibilitem, todos os sujeitos envolvidos no fazer 
escola – bairro - comunidade, um revisitar de 
concepções – paradigmas e vivências curriculares, 
entrelaçadas por princípios da solidariedade, 
liberdade, relação dialógica, do cuidado e do amor.

10 - FORMAÇÃO DE LEITORES E DE MEDIADORES

���- (SE) No parágrafo �1.10 do Documento 
Referência, substituir mediadores, por educadores.

���- (SP) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir formação de mediadores por formação 
de professores capazes de mediar o potencial 
de aprendizagem de crianças, jovens e adultos 
para a leitura de códigos de linguagem que não 
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se restrinjam apenas à linguagem escrita, mas 
que sejam ampliadas para outras e diferentes 
linguagens.

768 - (MG) Incluir no final do parágrafo 31.10 do 
Documento Referência: através da implementação 
de projeto e de liberação de recursos humanos e 
financeiros.

10.1- POLÍTICA

��9 - (AP) Garantir a participação da família na 
formação de leitores;

��0 - (AP) A garantia do estímulo à formação de 
leitores e formação de mediadores, na Educação 
Básica, deve se constituir em atividades sistemáticas 
e periódicas contempladas pelos sistemas, como 
condição para a melhoria do processo ensino-
aprendizagem

��1 - (BA) Fortalecimento da política de leitura pelas 
� esferas especiais.

���- (AP) A garantia do estímulo à formação de 
leitores e formação de mediadores, na Educação. 

10.2 - ESPAÇO

���- (AC) Fomentar Políticas públicas que 
assegurem a construção de espaços culturais, 
acervos bibliográficos e apoio à produção literária 
e científica, e capacitação de mediadores a fim de 
estimular a formação de leitores.

��4- (AP) Importância das salas de leitura como 
espaço que garanta a produção de leitura literária;

��5- (AP) As salas de leitura distorcem a idéia 
de que a leitura deve estar presente em todos os 
espaços da escola

���- (AL) Garantia do acesso a bibliotecas, 
laboratório de informática e de ciências nas escolas, 
criando espaços ou desenvolvendo projetos 
alternativos como bibliotecas móveis

10.3 - RECURSOS

���- (PR) Garantia de investimento de material para 
bibliotecas, recursos pedagógicos e laboratórios 
dos diferentes cursos profissionais.

��8- (PR) Garantia de estrutura administrativa e 
pedagógica nas escolas estaduais e municipais com 
a destinação de recursos públicos, que atendam às 
necessidades de uma oferta de qualidade: espaço 
adequado, bibliotecas e acesso aos bens culturais. 

��9 - (RN) Ampliar os recursos para a construção 
das bibliotecas escolares e equipá-los dentro de 
um projeto de trabalho voltado para a formação de 
leitores como profissional capacitado com recursos 
do salário educação.

10.4 - CURRÍCULO

�80 - (AP) Responsabilidade de todas as disciplinas 
escolares com a leitura e não somente Língua 
Portuguesa.

�81 - (AP) Garantir que as práticas de leitura 
sejam contempladas no projeto político-pedagógico 
da escola; Garantir a participação da família na 
formação de leitores.

�8�- (AP) Garantir que as práticas de leitura sejam 
contempladas no projeto político-pedagógico da 
escola.

10.5 - ATENDIMENTO

�8�- (AP) Garantir a leitura para os educandos com 
necessidades especiais e da educação especial.

�84- (AP) Incentivar planos que facilitem o acesso 
da população a livros paradidáticos e literários.

�85- (TO) Incluir no parágrafo �1.11do Documento 
Referência, após do aluno e da comunidade local, 
incluir bem como a sustentabilidade.

�8�- (AP) No parágrafo do Documento 
Referência,substituir instâncias de participação 
das escolas por instâncias de participação da 
comunidade escolar que compõe os segmentos das 
escolas interna e externa.

�8�- (MT) Incluir no parágrafo �1.1� do Documento 
Referência: 

O reconhecimento do protagonismo da escola 
na democratização da sociedade com advento 
da gestão democrática que, além da escolha 
dos dirigentes, exige a ampliação de espaços de 
participação e organiza a comunidade escolar e 
local na tomada de decisões políticas da escola. 

O reconhecimento de que o conselho deliberativo 
pode fortalecer a relação democracia e 
educação, considerado, entre os mecanismos 
de democratização, uma baliza adequada para 
se aferir a presença e qualidade dos processos 
democráticos, pela garantia do envolvimento, dos 
agentes da escola e da comunidade local, no projeto 
político e pedagógico. A escola e a comunidade 
criando identificação no enfrentamento, não só 
dos desafios escolares imediatos, também os mais 
graves problemas sociais vividos pela comunidade 
local. Sendo ainda apontado como essencial à 
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necessidade de uma atuação capacitada dos 
membros do conselho das funções que lhes são 
atribuídas: deliberativa, consultiva, fiscalizadora 
e mobilizadora. Na atuação dos membros do 
Conselho, a possibilidade de se construir um projeto 
de educação comprometido com a qualidade 
social.

Definir no âmbito do FUNDEB as responsabilidades 
dos entes federados.

Atender (os municípios) obrigatoriamente a Educação 
Infantil e só depois, se tiver condições, atender 
outras modalidades. O estado ser responsável pelo 
Ensino Fundamental e Médio.

Retomar as idéias defendidas nos CONED 
(Congresso dos Movimentos Sociais de Educação). 

Garantir no mínimo 10% do PIB para aplicação em 
Educação.

Implementar mecanismos de fiscalização do 
FUNDEB (Conselho do FUNDEB);

Criar mecanismos que impeçam recebimentos 
de novos recursos se não for comprovado a 
aplicabilidade dos recursos.

Promover e estimular a gestão democrática como 
um componente indissociável do próprio projeto de 
sociedade.

Democratizar os Sistemas de Ensino, criando uma 
sólida estrutura no campo político, administrativo e 
financeiro dos órgãos que os compõem, para que, 
com autonomia e legitimidade, possam desenvolver 
ações efetivas em prol da qualidade social da 
educação.

Fortalecer os CMEs como órgãos de Estado para 
que a formulação e a continuidade das políticas 
públicas sejam asseguradas, independente dos 
grupos no poder.

Dotar os CMEs, órgãos de representação e referência, 
com conhecimento da conjuntura econômica, social 
e política, a fim de prepará-los para os novos 
desafios que lhes coloca a sociedade.

Garantir que a presidência dos Conselhos Municipais 
de Educação não seja exercida pelos Dirigentes 
Municipais de Educação.

Garantir a participação dos Conselhos Municipais 
de Educação na definição dos critérios de 
conveniamento, em seus respectivos sistemas de 
ensino. 

Fixar a prática de pagamento de jetons a título 
de gratificação pelos serviços prestados, aos 
conselheiros dos Conselhos Municipais de 

Educação, como estratégia para viabilizar a atuação 
dos mesmos e possibilitar o efetivo funcionamento 
dos Conselhos.

Garantir a participação dos Conselhos Municipais de 
Educação – UNCME nas conferências estaduais e 
nacionais da educação básica, em todas as etapas 
de organização das referidas Conferências.

11 - PROPOSTAS À LDB

�88- (ES) referente ao § �5

Substituir a participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola e a participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes 
por a participação dos profissionais da educação 
e da comunidade escolar na elaboração do projeto 
político pedagógico da escola e dos conselhos 
escolares e ou equivalentes.

�89 - (PB) referente ao § �5

Após e a participação da comunidade escolar, incluir 
os movimentos sociais organizados.

12 - RECOMENDAÇÕES À CONFERÊNCIA

�90 - (SP) A Conferência Nacional de Educação 
deve:

• Realizar o balanço da situação da educação 
brasileira, de acordo com a Lei de Diretrizes de 
Bases Nacionais e as metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

• Reconhecer a organização plural da sociedade 
brasileira e garantir melhores condições para que 
ela esteja refletida nos processos municipais e 
estaduais, ampliando os segmentos e o que é 
considerado dentro deles. Exemplo: o segmento de 
Movimentos Sociais, Redes e ONGs. 

• Estabelecer que a Conferência seja um espaço 
de deliberação com relação aos critérios de 
composição, de renovação e de eleição dos e das 
integrantes dos Conselhos de Educação. 

• Acolher conferências municipais ou estaduais 
protagonizadas pela sociedade civil naqueles 
municípios e estados em que o executivo municipal 
ou estadual não convocou o processo até o prazo 
estipulado em regimento.

• Estimular reuniões, encontros, conferências de 
bairro, regiões ou de segmentos como parte do 
processo preparatório.

• Ter um compromisso efetivo com o envolvimento 
amplo da sociedade. 
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EIXO III - CONSTRUÇÃO DO REGIME DE 
COLABORAÇÃO ENTRE OS SISTEMAAS DE 
ENSINO, TENDO COMO UM DOS INSTRU-
MENTOS O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

1 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

1- (GO) Formação continuada dos gestores 
escolares e dos professores por meio da aplicação 
e gestão de recursos dos estados e municípios 
destinados à educação.

�- (GO) Que seja ampliada a capacidade de 
articulação e multiplicação dos formadores, no 
sentido de fortalecer tudo aquilo que é repassado 
nos cursos e programas que são desenvolvidos 
pelo governo.

�- (PR) Formação continuada para os trabalhadores 
da educação nessa área temática.

4- (PR) Incorporação de conteúdos referentes à 
Educação Fiscal nas Diretrizes Curriculares e na 
formação continuada para os trabalhadores em 
educação em todos os níveis.

5- (SE) Expandir o atendimento à educação infantil 
e ensino médio, a partir da definição de um regime 
de colaboração que assegure: isonomia salarial 
aos servidores atuantes na mesma esfera; regime 
jurídico que assegure direitos e vantagens da 
carreira.

�- (AM) Cumprir o artigo ��, inciso II da Lei 
9�94/9�LDB, quanto a licença remunerada para 
fins de estudos (pós graduação, Lato Sensu 
e Stricto Sensu), bem como destinar recursos 
para desenvolvimento de projetos de formação 
continuada.

�- (BA) Capacitação continuada de Técnicos e 
Gestores (funcionários efetivos).

8- (BA) Implantar/Implementar o processo de 
autonomia nas unidades escolares, considerando 
a carência de formação para empreendedorismo 
dos dirigentes e o acúmulo de papéis (financeiro, 
pedagógico e administrativo), estabelecendo etapas 
e prazos.

9- (BA) Instituir Plano de Carreira para Profissionais 
de Educação do Ensino Privado.

10 - (BA) Articular SEC, SEED Municipais e Rede 
Privada na inserção de professores da rede 
privada em atividades de formação continuada com 
financiamento pela Escola Privada.

11 - (DF) Realizar formação tecnológica contínua 
para os professores e alunos, utilizando de parcerias 
com universidades públicas.

1�- (DF) Ampliar o tempo de coordenação pedagógica 
para 50% para favorecer o aperfeiçoamento e a 
formação continuada.

1�- (MG) Ampliar recursos da União para a formação 
e qualificação dos profissionais da educação, 
principalmente aos que trabalham com EJA e 
Educação Infantil

14- (MA) Obrigatoriedade da existência de 
profissionais qualificados de vigilância; nutricionista 
para elaboração e controle da merenda escolar, na 
rede publica de ensino.

15- (PA) Consolidar e ampliar os investimentos na 
Educação à distância (EAD), como estratégia para 
ampliar as oportunidades de oferta de formação 
continuada aos profissionais da educação.

1�- (PB) Instituir/reestruturar os planos de cargo, 
carreira e remuneração dos profissionais da 
educação com a participação efetiva dos Sindicatos 
e representação da categoria.

1�- (RR) Fornecer Cursos gratuitos de mestrado e 
doutorado na área de educação, visando a formação 
e a valorização do profissional em educação.

2 - POLÍTICA DE FINANCIAMENTO:

18- (RO) Ampliar em 100% o custo/aluno do recurso 
do pnate para a região Norte considerando as 
peculiaridades locais;

19 - (PR) Ampliar recursos financeiros destinados 
às creches de 80% para 150%.

20 - (PR) Ampliar recursos financeiros destinados 
à: educação infantil (4e 5anos) de 80% para 100%; 
EJA: de �0% para Educação especial: 1�0% para 
150%.

�1 - (PR) Manter entre 100% os recursos destinados 
ao Ensino Fundamental (1º ao 9º ano);

22 - (SC) Combate a sonegação fiscal, isenção 
fiscal e fundos sociais que reduzem recursos para 
a educação;

��- (SC) Financiamento para transporte escolar 
específico para educação infantil.

�4- (SC) Vinculação dos recursos destinados 
ao transporte escolar diretamente dos recursos 
do salário-educação ou FUNDEB. Estabelecer e 
ampliar mecanismos de transferências de recursos 
para manutenção diretamente às escolas.



1��

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

�5- (SC) Obrigar os estados e municípios a repassar 
dinheiro (parte) diretamente para escolas para 
atender às demandas de despesas decorrentes das 
unidades escolares e que a aplicação do dinheiro 
seja decidida pela comunidade escolar.

��- (SC) Inibir a disputa por alunos do ensino 
fundamental entre estados e municípios  

provocada pelo FUNDEB, pois dificulta a gestão 
compartilhada.

27 - (SC) O financiamento da educação deve garantir: 
qualidade, infra-estrutura, suporte pedagógico, 
valorização do profissional.

�8- (MG) Maior aporte de recursos para a Educação 
Infantil como etapa e modalidades creche e pré-
escola, fortemente vulnerabilizadas, até o alcance 
de um ponto de equilíbrio com as demais etapas e 
modalidades.

�9- (GO) Garantir os recursos das ações previstas 
no PDE e no PAR.

�0- (SP) É urgente aumentar as verbas para E.I. 
visto que essa etapa da educação está distante 
de cumprir as metas PNE. Só assim alcançaremos 
um equilíbrio com as outras etapas da Educação 
Básica.

31 - (AP) Garantir o financiamento do ensino médio 
integrado e educação profissional para todos os 
Estados, levando em consideração os cursos a 
serem oferecidos.

�� - (BA) Criação de um Fundo Municipal de 
Educação.

�� - (CE) Melhorar a relação custo-benefício da 
educação básica.

34 - (MA) Criar linha de financiamento e coeficiente 
no âmbito do FUNDEB para a educação profissional 
subseqüente e concomitante.

�5- (MG) Garantir a implementação de fato com 
políticas de financiamento a projetos de Educação 
do Campo em todas as etapas e modalidades, bem 
como a manutenção e expansão das escolas em 
regime de alternância (Escolas Famílias Agrícolas, 
Casas Familiares Rural e Similares.

3 - INCLUSÃO COM QUALIDADE E CONTROLE SOCIAL

36 - (GO) Criação de um grupo para fiscalizar a 
inclusão das crianças na escola.

��- (GO) Repensar as práticas pedagógicas para 
elevação da auto-estima do aluno, visando à 
qualidade do ensino e o envolvimento da família.

�8- (GO) Assegurar que os sistemas de ensino 
implementem programas de educação fiscal, 
levando os membros da comunidade escolar a 
conhecerem e se apropriarem da legislação sobre 
gestão e financiamento da educação em vigor.

�9- (PR) Garantir políticas públicas sociais, para 
além dos recursos da educação, que promovam o 
acesso e a permanência do estudante ao direito 
à educação, levando em conta as suas condições 
sociais e materiais.

40- (GO) Que os conselhos municipais existam 
não somente nas leis, mas que sejam autônomos e 
exerçam suas atribuições.

41 - (GO) Que as secretarias municipais 
disponibilizem servidores à disposição para os 
conselhos municipais de educação.

4� - (AL) Promover instrumento de participação e 
formação política nas escolas. Como estímulo a 
uma maior interação da escola com movimentos 
sociais.

4� - (AL) Criação de mecanismo de acompanhamento 
e apoio técnico aos conselhos escolares;

44- (BA) Garantia da participação efetiva e integral 
do Conselho Escolar nas ações deliberativas da 
escola.

45- (BA) Fiscalização e divulgação da aplicabilidade 
da contrapartida do Estado.

4�- (AL) Criar mecanismos que garantam a 
descentralização do poder dentro do sistema 
educacional e maior participação da sociedade.

4�- (AM) Ampliar recursos do Governo Federal 
para garantir a efetivação do transporte escolar 
com qualidade e regularidade, considerando 
as peculiaridades regionais, com fiscalização e 
acompanhamento dos Conselhos.

48- (AM) Ampliar e assegurar o atendimento da 
merenda escolar em níveis e modalidade de ensino, 
com inclusão também da merenda regionalizada, 
garantindo o aumento do número de nutricionistas, 
cujo controle e acompanhamento seja feito pelo 
Conselho de Alimentação Escolar e Conselho 
Escolar; ampliando o número de Conselheiros do 
CAE. 

49- (AM) Assegurar o cumprimento da Lei nº 11.494, 
de �0.0�.�00�, Cap. VI, cujo teor regulamenta o 
Conselho do FUNDEB.

50- (BA) Fortalecimento do poder local com 
implicações na participação, na autonomia e controle 
social na gestão da educação municipal.
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51 - (BA) Promover capacitação para gerenciamento 
de fundo próprio para a educação.

5� - (BA) Formar uma comissão de acompanhamento 
e justiça junto à Promotoria pública para garantir que  
as leis sejam cumpridas efetivamente no âmbito da 
autonomia financeira das Secretarias Municipais.

5� - (CE) Garantir a ampla participação popular no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e na lei Orçamentária Anual.

54- (DF) Necessidade de rever os recursos para 
implementação de TIC’s nas escolas que continuam 
sem estrutura.

55- (DF) Inclusão digital.

5�- (DF) Informatização das escolas;

5�- (MA) Promover maior integração entre os 
governos Municipal, Estadual e Federal, a fim 
de melhorar o acompanhamento da distribuição 
dos recursos, assim como de sua divulgação à 
sociedade.

58- (ES) Cumprir o artigo �11da Constituição, em 
relação à definição do padrão de qualidade.

59- (PE) Vale registrar o esforço do governo federal, 
no âmbito do PDE, para dinamizar o processo de 
ensino-aprendizagem, considerando todas as 
dimensões de acesso ao mundo digital: energia 
elétrica (Programa Luz para Todos na Escola), 
equipamentos e formação (Programa Nacional de 
Informática na Educação – ProInfo), conectividade 
(Programa Governo Eletrônico: Serviço de 
Atendimento ao Cidadão – GSAC e TV Escola) e 
produção de conteúdos digitais (Portal Domínio 
Público, Portal de Periódicos da Capes e Programa 
de Conteúdos Digitais Educativos.

4 – GESTÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS

�0- (GO) Que haja a ampliação de recursos a 
partir de levantamentos, diagnósticos, elaboração 
do plano municipal de educação, buscando a 
priorização das necessidades, desburocratização 
dos processos de gestão e o envolvimento de todos 
os atores sociais.

�1 - (GO) Que as políticas de redistribuição de renda 
sejam uma das formas de fortalecer o sistema de 
ensino, tendo em vista o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de cada região.

�� - (RO) Corrigir em 100%, no mínimo, os recursos 
dos programas de ações continuadas tais como: 
merenda escolar, PDDE e outros repasses pelo 
governo federal.

�� - (RO) Garantir reajustes anuais dos recursos 
repassados às escolas provenientes do governo 
federal, estadual e municipal, tendo como eixo 
norteador no mínimo o índice da inflação.

�4- (PR) Em relação aos recursos destinados às 
unidades escolares e às diversas modalidades 
educacionais, deve existir uma garantia de seu 
uso com autonomia, conforme as necessidades 
dos locais, da maneira previamente aprovada 
pela comunidade em conformidade com as suas 
APFs, APPs e Conselhos, como forma de gestão 
democrática. Não se deve fazer distinção entre 
materiais permanentes ou não, mas devem-se 
suprir as necessidades apontadas pela comunidade 
escolar de modalidades educacionais.

65 - (PR) Ampliar recursos financeiros destinados 
ao Ensino Médio e ao Ensino Profissional na 
proporcionalidade das modalidades e etapas acima 
mencionadas.

��- (PR) Aumento da cota do salário-educação para 
os municípios em �0%, sendo esse repasse feito 
diretamente aos municípios, na mesma proporção 
acima mencionada, para o Ensino Médio e Ensino 
Profissionalizante;

��- (PR) Em relação à alimentação escolar, aumento 
de cota de inclusão do Ensino Médio e EJA no 
PNAE;

�8- (PR) Revisar os critérios de uso do IDH para 
repasse de verbas/investimentos na educação;

�9- (PR) O estado que optar por pedagiamento 
das estradas estaduais deve repassar mais 1% 
dos 46,8% do IPVA que ficaria retido nos cofres do 
Estado;

�0- (PR) Garantia de repasse mensal, através dos 
recursos para custeio de transporte escolar dos 
alunos do Estado transportados pelas Prefeituras 
Municipais;

71 - (SE) Assegurar autonomia financeira dos 
Municípios, através da transferência direta dos 
recursos da educação repassados pela União;

�� - (SE) Responsabilizar os Municípios pela gestão 
do PNATE, assegurando a transferência integral de 
recursos, inclusive para os alunos do ensino médio, 
hoje repassados ao Estado;

�� - (SC) Mudança nos critérios para apresentação 
de projetos junto ao MEC/FNDE. Penalizar 
municípios e estados que não estiverem cumprindo 
os critérios;

�4- (SC) Garantia de todos os municípios e estados, 
independente de IDEB e IDH, participar, encaminhar 
e elaborar e ser contemplados nos projetos do MEC 
em âmbito nacional. 
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�5- (SC) Rever os critérios de distribuição dos 
recursos do FNDE, considerando que a maioria dos 
municípios de SC não recebe estes recursos porque 
tem bom IDEB.

��- (SC) Transporte escolar: aumento do valor per 
capita – lei que unifique o calendário escolar (estado 
e município).

��- (MG) Estabelecer critérios em casos de 
incorporação de escolas de um sistema público por 
outro, de forma a garantir os direitos dos profissionais 
envolvidos no processo.

�8- (AM) Assegurar que as propostas do Plano 
de Desenvolvimento da Educação - PDE das 
escolas estaduais e municipais sejam válidas para 
a construção do Plano de Desenvolvimento da 
Educação - PDE Nacional.

79 - (ES) Definição dos parâmetros caracterizadores 
do padrão de qualidade na oferta da educação 
básica a serem observados por todos os sistemas 
de ensino.

80 - (PI) A definição das atribuições administrativas 
e financeiras de cada ente federado, de modo que 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental sejam 
de responsabilidade dos municípios; Ensino Médio 
e a Educação Profissional de responsabilidade dos 
Estados e o Ensino Superior de responsabilidade do 
Governo Federal.

81 - (SP) Articulação das políticas públicas na 
execução de todas as medidas socioeducativas com 
unidade na fonte de recursos, de comportamento e 
avaliação.

8� - (SP) Que o FNDE crie um programa nos moldes 
do PNLD para a compra de brinquedos, jogos e 
materiais para oferecimento às creches e pré-
escolas públicas para melhoria da sua qualidade;

8� - (AL) Mais recursos para implantação de projetos 
de ações complementares.

- Cumprimento da legislação do PNTE;

- Definir critérios para a escolha de secretário 
municipal e estadual de educação;

- Ampliar os recursos para as escolas com baixos 
indicadores educacionais;

- Garantia de concursos públicos específicos para 
o atendimento aos alunos da educação de Jovens 
e Adultos e alunos portadores de necessidades 
especiais, com formação específica;

- Garantia de recursos específicos voltados a 
formação continuada e aquisição de material 

didático aos educadores da educação do campo, 
indígena, quilombolas, de EJA e de Portadores de 
Necessidades especiais.

84- (AM) Ampliar os recursos do PDDE e PDE, 
depositando duas vezes ao ano, no início do primeiro 
e segundo semestres independente do quantitativo 
de alunos, inclusive as localizadas em zonas rurais, 
sendo os recursos gerenciados pela própria escola.

85- (AM) Garantir Plano Orçamentário que dê 
autonomia às escolas para gerir os recursos 
que lhes são destinados de acordo com as suas 
necessidades, incluindo as porcentagens de custeio 
e capital;

- Garantir verbas mensais destinadas às escolas 
públicas vindas diretamente do orçamento estadual 
e municipal para projetos culturais, pesquisa e 
pequenas despesas;

- Liberar recursos financeiros para o atendimento 
à diversidade regional, para criação de material de 
apoio didático regionalizado em todos os conteúdos 
pedagógicos e/ou componentes curriculares;

- Criar pelos Estados e Municípios, um fundo 
financeiro suplementar, gerenciado pelas unidades 
executoras (APMC), para atender as necessidades 
básicas de manutenção das escolas;

- Ampliar os recursos para transporte escolar, 
(priorizando as peculiaridades geográficas de 
cada Estado) terrestres (ônibus e moto) e fluviais 
para alunos e professores, facilitando o acesso as 
escolas bem como para atividades extra-classe e 
visitas domiciliares; 

8�- (AM) Realizar Conferências Estaduais de dois 
em dois anos. 

8�- (CE) Regulamentar o repasse automático dos 
recursos financeiros referentes ao transporte escolar 
de alunos da rede pública estadual.

88 – (CE) Elaborar critérios específicos referentes à 
organização da matrícula, à otimização de recursos 
financeiros, ao reordenamento da rede física escolar 
e à política de valorização de pessoas, gestão 
escolar e atendimento ao educando;

89- (CE) Aperfeiçoar o sistema de avaliação das 
políticas públicas e investimentos implementados, 
focalizando a qualidade do ensino e da aprendizagem, 
da gestão institucional e do desempenho acadêmico 
dos profissionais da educação, incorporando o 
conceito custo/ aluno/ qualidade;

90- (CE) Fortalecer as ações de gestão democrática 
e de descentralização dos recursos públicos para 
as  unidades escolares, assegurando a autonomia 
das escolas e o controle social.
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91 - (MA) Garantir recursos financeiros para 
Formação de Conselheiros do FUNDEB: Gestores, 
Profissionais da Educação e outros.

9� - (MA) Informar o custo de manutenção de cada 
escola para que haja eqüidade na distribuição dos 
recursos financeiros.

9� - (MA) Aumentar o custo-aluno para os benefícios 
do transporte e merenda escolar e garantir 
periodicidade nos repasses financeiros, regularizando 
a oferta da merenda escolar para que as escolas 
e os municípios possam garantir compromisso e 
pagamento regular e, consequentemente, possam 
receber os produtos comprados;

94- (MA) Garantir autonomia no gerenciamento dos 
recursos da Educação aos Secretários Estaduais e 
Municipais de Educação.

95- (PA) Ação articulada entre Estado e Municípios 
para fiscalizar e acompanhar as formas de convênios, 
com as instituições comunitárias, filantrópicas, 
confessionais e particulares.

9�- (PB) Regulamentar a participação efetiva dos 
gestores municipais e estaduais, conselhos e 
entidades de classe, na elaboração do planejamento 
dos recursos destinados à educação.

9�- (ES) Os sistemas de ensino garantirão a 
autonomia financeira das Unidades Escolares, e 
estas, por sua vez, deverão gerenciar os recursos 
financeiros de forma participativa e transparente, 
definindo e prestando contas junto à comunidade 
escolar, comunidade local e órgãos competentes.

5 – FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

98- (MG) Fortalecimento das ações dos conselhos 
no âmbito dos planos orçamentários;

99- (MG) Regulamentar, por meio de lei federal, 
a criação de CME, com critérios de composição, 
natureza e atribuição dos conselhos de educação 
de âmbito federal, estadual e municipal;

100- (SP) Regulamentar, através de lei federal, 
os critérios gerais de composição, natureza e 
atribuições dos conselhos de educação (de âmbito 
federal, estadual e municipal) de modo análogo ao 
que acontece na área da saúde;

101 - (SP) Na constituição do Sistema Nacional de 
Educação, deve-se assegurar a participação dos 
conselhos de educação na análise das propostas de 
leis orçamentárias, nos níveis municipal, estadual e 

federal, bem como no controle de sua execução por 
parte dos gestores públicos.

10� - (SP) Nessa direção, é fundamental 
problematizar o papel de cada instância e os meios 
jurídicos que normalizam e regulamentam a ação 
da União, dos Estados e dos municípios junto à 
educação básica.

10� - (AC) Reordenação da rede pública de ensino, 
reafirmando que os municípios devem assumir 
a Educação Infantil e séries iniciais de Ensino 
Fundamental, e o Estado as séries finais e Ensino 
Médio em regime de colaboração.

104- (AL) Assessoramento das Secretarias de 
educação na implantação e monitoramento dos 
conselhos escolares.

105- (BA) Criar mecanismos de articulação das três 
instâncias de supervisão sistemática das ações da 
equipe do MEC/SEC.

106 - (BA) Garantir assessorias técnico-financeira, 
administrativa e pedagógica às Secretarias 
Municipais de Educação.

107 - (BA) Regulamentar, controlar e fiscalizar o 
ensino privado pelo Estado.

108- (BA) Integrar o ensino privado no Sistema 
Nacional de Educação. 

109 - (CE) Definir as normas de cooperação técnica, 
pedagógica, administrativa e financeira em parceria 
com a União, o Estado e os Municípios.

110 - (CE) Apoiar técnica e financeiramente a 
construção, execução e avaliação dos planos 
municipais de educação e dos projetos políticos 
pedagógicos das unidades escolares.

111 - (DF) Garantir aos estados a autonomia para 
definição da parte diversificada do currículo.

11�- (MA) Ampliar a cooperação técnico-pedagógica 
e administrativa entre Estado e Municípios, 
destacando o papel do Estado como fomentador e 
orientador na execução de ações educacionais.

11� - (MG) Regulamentar, por meio de lei federal, 
a criação de CME, com critérios de composição, 
natureza e atribuição dos conselhos de educação 
de âmbito federal, estadual e municipal.

114- (PE) Assegurar, até �010, um programa 
nacional de apoio à organização de novos Sistemas 
Municipais de Ensino e de fortalecimento aos já 
existentes. 
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6 – INFRA-ESTRUTURA

115- (RO) Ampliar os recursos para construção, infra-
estrutura, alimentação e manutenção destinados 
à educação infantil, até que alcance um ponto de 
equilíbrio quanto ao atendimento com as demais 
etapas e modalidades de ensino. 

11�- (PR) Melhoria da estrutura física nas escolas 
com o incremento dos repasses de verbas do 
salário-educação.

11�- (PR) Criar Lei que determine a utilização de �% 
da renda líquida dos jogos do Campeonato Brasileiro 
de Futebol para investimento na construção de 
quadras e aquisição de materiais para projetos 
esportivos nas escolas.

118- (PR) Garantir, através de lei, a destinação de 
um percentual arrecadado pelas loterias da Caixa 
para aplicação exclusiva na construção de espaços 
esportivos nas escolas públicas de educação básica 
e para a compra de materiais esportivos diversos.

119- (SE) Assegurar aos Municípios projetos e 
construções de creches, procurando induzir um 
padrão de qualidade para atendimento público 
dessa faixa etária e que o FNDE crie um programa 
nos moldes do PNLD para compra de brinquedos, 
jogos e materiais para a educação infantil pública, 
objetivando a melhoria da qualidade, além de um 
outro programa para compra de livros adequados 
para a própria educação infantil.

1�0- (GO) O fortalecimento dos conselhos municipais 
de educação através da garantia de recursos da 
União, inclusive equipamentos (computadores e 
etc) para seu funcionamento. Que sejam criados 
mecanismos que propiciem sua atuação autônoma, 
uma vez que os conselhos não têm a garantia 
de repasse das verbas contidas na dotação 
orçamentária prevista em Lei municipal.

1�1 - (SP) Que parte do lucro das estatais seja 
destinada à reforma das escolas públicas do país, 
dotando-as dos insumos previstos no PNE.

1�� - (SP) Que o MEC ofereça aos municípios 
projetos e construções de creches (algo próximo 
ao modelo CAIC), procurando, dessa forma, induzir 
um padrão de qualidade para atendimento público 
dessa faixa de atendimento.

1�� - (AC) Reordenação da rede pública de ensino, 
reafirmando que os municípios devem assumir 
a Educação Infantil e séries iniciais de Ensino 
Fundamental, e o Estado as séries finais e Ensino 
Médio em regime de colaboração.

1�4- (AL) Distribuição de forma igualitária dos 
fundos de financiamento para todas as modalidades 
de ensino.

1�5- (AL) Construção de escolas com estrutura física 
adequada, fiscalizada pelos órgãos e Conselhos 
competentes.

1��- (AL) Adequação das escolas da rede para 
atender à especificidade das diversas etapas e 
modalidades (idade, necessidades pedagógicas) de 
ensino da educação básica.

1��- (AM) Criar estrutura física para a realização de 
eventos esportivos – JEAS (Jogos Esportivos do Alto 
Solimões) e Culturais, possibilitando o revezamento 
anual dos eventos nos municípios.

1�8- (BA) Reestruturar as universidades estaduais 
para que elas assumam a formação continuada nos 
municípios.

1�9- (DF) Construção de estruturas adequadas nas 
escolas como quadras de esporte, laboratórios, 
bibliotecas, salas alternativas para implantação do 
turno integral;

1�0- (DF) Ampliar a oferta de vaga na rede pública 
de ensino para os alunos da Educação Infantil com 
professores especializados, contratados através 
de concursos específicos, e espaços físicos 
adequados.

1�1 - (DF) Garantia da criação e revitalização, 
bem como a manutenção das bibliotecas escolares 
devidamente acompanhadas por profissionais 
qualificados.

1�� - (DF) Motivar políticas de valorização da 
educação de jovens e adultos – EJA - garantindo 
a qualidade e valorização desta modalidade da 
Educação Básica, através da implantação de 
estrutura de apoio: merenda escolar, materiais de 
apoio pedagógico, bibliotecas, centro de informática, 
quadras de esporte e salas de artes.

1�� - (MA) Criar Unidade Gestora Orçamentária 
para proporcionar autonomia aos gestores regionais 
na realização de reformas nas escolas de ensino 
fundamental e médio.

134 - (MG) Definição de investimentos, em regime 
de colaboração entre União, Estado e Municípios, 
na consolidação de padrões de qualidade e infra-
estrutura para o funcionamento adequado da 
educação infantil, considerando a especificidade 
das crianças de até 5anos, assegurando instalações 
satisfatórias de acordo com aspectos pedagógicos 
e de higiene, com garantia da área de recreação, 
segurança e demais aspectos, conforme a legislação 
vigente. 
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1�5- (PA) Investimentos em infra-estrutura física 
e em recurso didático-pedagógico assegurando a 
implementação dos padrões de qualidade para o 
ensino fundamental.

1��- (RR) Adequar a estrutura física às necessidades 
da escola (auditório, ginásio de esporte, salas 
temáticas climatizadas, com recursos adequados 
para cada disciplina)

1��- (TO) Apoio aos municípios para implementação 
de uma rede física adequada de educação infantil, 
principalmente nos dois primeiros anos do FUNDEB, 
ampliando-se a abrangência (e recursos) do já 
existente Programa Pró-Infantil, estendendo-o a 
todos os municípios.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

1�8- (MA) Divulgar, previamente, a existência de 
eleição para membros do Conselho do FUNDEB, 
oportunizando a participação, por segmento, dos 
interessados;

1�9- (MA) Questiona-se a vinculação de recursos, 
uma vez que não é proporcional à arrecadação, 
considerando o princípio da eqüidade;

140- (MA) Questiona-se a redução de estados e 
municípios, no que diz respeito ao cumprimento 
da Lei, sugerindo a continuidade da execução do 
PNE;

141 - (MA) Questiona-se uma possível negociação 
entre os entes federados, considerando as 
disparidades econômicas;

14� - (MG) Fortalecimento das ações dos conselhos 
no âmbito dos planos orçamentários;

14� - (MG) Dotação orçamentária nos PPAs para 
auxiliar organização dos sistemas de ensino; 

144- (MG) Garantir a regulamentação da cooperação 
técnica e financeira para os municípios que já 
oferecem o ensino médio e educação profissional 
tenham asseguradas as condições de manutenção 
desta etapa e modalidade e que gradativamente esta 
demanda seja assumida pelo governo estadual; 

145- (MG) Garantir merenda no Ensino Médio;

14�- (MG) Convênio e parcerias com empresas para 
implementar formação profissional voltada para as 
necessidades locais e regionais;

14�- (MG) Estender o programa de Educação de 
Jovens e Adultos com qualificação profissional 
ProEja, para as redes estaduais e municipais; 

148 -(MG) Incentivos fiscais ou imposto único 
para as escolas privadas que ofereçam bolsas de 
estudo;

149- (MG) Garantir a regulamentação da cooperação 
técnica e financeira para os municípios que já 
oferecem o ensino médio e educação profissional, as 
condições de manutenção desta etapa e modalidade 
e que gradativamente esta demanda seja assumida 
pelo governo estadual; 

150 - (MG) Garantir a implementação de fato com 
políticas de financiamento a projetos de Educação 
do Campo em todas as etapas e modalidades, bem 
como a manutenção e expansão das Escolas em 
regime de alternância (Escolas Famílias Agrícolas, 
Casa Familiar Rural e Similares);

151 - (MG) Convênio e parcerias com empresas 
para implementar formação profissional voltada 
para as necessidades locais e regionais;

15� - (PA) Criação de programas de pesquisas por 
meio de fomento a grupos de pesquisadores; 

153 - (PA) Criação, implementação e financiamento 
de políticas e programas de educação ambiental 
com desenvolvimento de atividades curriculares e 
extracurriculares interdisciplinares, garantindo bolsa 
para os alunos participantes;

154- (PA) Ação articulada entre as ONGs e as 
escolas, como suporte para implantação de projetos 
em Educação Ambiental;

155- (PA) Celebração de parcerias com unidades 
governamentais e não-governamentais para 
efetivação de projetos ambientais; 

15�- (PA) Garantia de Políticas Públicas de 
Incentivos à Utilização Pedagógica das tecnologias 
de informação e comunicação na educação básica;

15�- (PA) Estabelecimento de parceria entre 
estados e municípios para que, de acordo com a 
CF, assegure-se o direito das crianças de até 5anos 
à permanência e ao atendimento de qualidade em 
creches e pré-escolas; 

158- (PA) Criação de alternativas para aprimorar os 
gastos públicos e discutir fontes para a ampliação 
do financiamento da educação, por meio do esforço 
conjunto entre União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios;  

159- (RN) Garantir equalização entre ensino público 
e privado;

1�0 - (RN) Mais investimento para as aulas de 
campo, grupos de teatro e projetos culturais;
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1�1 - (RR) Aumentar os recursos de repasse aos 
municípios do Programa de Merenda Escolar e que 
esses recursos sejam regionalizados; 

1�� - (RR) Alinhar as ações dos Planos dos sistemas 
Estaduais e Municipais de Educação; 

1��- (RR) Criar escolas de gestão com enfoque em 
administração, gestão comunitária e inclusão;

1�4- (RR) Promover audiências públicas anualmente 
para a divulgação das ações executadas, gastos 
efetuados, divulgando a prestação de contas, 
pela secretaria de educação fazendo a coleta de 
sugestões para melhor desempenhar essas ações, 
promovendo assim a transparência na gestão; 

1�5- (RR) Estabelecer obrigatoriedade na 
permanência de profissionais como: Orientador 
Pedagógico, Psicólogo, Coordenador Pedagógico e 
um técnico em enfermagem;

1��- (RR) Estabelecer normas que evitem a 
superlotação das salas de aula, promovendo assim 
a melhoria no processo de ensino e aprendizagem;

1��- (RR) Repassar para as escolas de Ensino 
Infantil recursos financeiros, visando estabelecer 
maior autonomia na gestão escolar, visto que não 
existe autonomia na gestão pública sem autonomia 
financeira;

1�8- (SP) A União (que tem mais recursos tributários 
e menos gasta em educação) deve contribuir com 
50% deste adicional (mais 1,5% do PIB em �anos). 
Os Estados com mais 1% do PIB, em anos, e os 
municípios (nível de governo mais pobre) com 0,5% 
do PIB.

1�9- (RR) Tendo alcançado 49,�% (PNAD �005), 
os negros constituem quase metade da população 
brasileira, que vivem, em sua grande maioria, em 
situação de “subcidadania”. O cumprimento da Lei 
10.��9/�00�se constitui em mecanismo prioritário 
para alteração desse quadro. A destinação de 
recursos específicos adequados para a sua 
implementação é instrumento fundamental para a 
separação histórica aos afro-brasileiros.

1�0- (TO) Inclusão dos alunos das redes municipais 
(escolas rurais) no “Prova Brasil” para que os dados 
referentes a tais alunos sejam contabilizados para 
definição do IDEB;

1�1- (TO) Nucleação das escolas rurais, 
minimizando custos com transporte escolar, além de 
investimentos em políticas de adoção da pedagogia 
da alternância;

1�� - (TO) Estabelecer a possibilidade dos recursos 
serem contabilizados conforme o quantitativo de 

alunos apurados no censo escolar do ano em curso 
(pelo menos no º Semestre), o que seria viabilizado 
com a agilização da implantação do Censo Escolar 
em tempo real;

173 - (TO) Estabelecer mecanismos de fiscalização 
recíproca dos dados do censo escolar informados 
pelos Estados e Municípios;

1�4- (TO) Auxílio técnico para os municípios menores 
na elaboração de projetos para financiamentos 
educacionais, além de desburocratizar o acesso de 
tais municípios ao financiamento;

1�5- (TO) Contribuição da União para todos 
os Fundos (e não apenas para os fundos cujo 
valor per capita não atingir o mínimo definido 
nacionalmente);

1��- (TO) Instituir, em lei, prazo para que todos 
os municípios descentralizem a gestão (inclusive 
financeira) das escolas municipais, sob pena de 
redução do repasse financeiro;

1�� - (TO) Aumento substancial do valor per capita 
destinado à merenda escolar;

178 - (TO) Apoio técnico e financeiro para 
capacitação dos membros de conselhos municipais 
e gestores educacionais dos municípios, ampliando 
a abrangência (e os recursos) do Programa Pró-
Conselho;

179 - (TO) Criação de Programas específicos (com 
recursos suplementares) para financiamento de 
políticas de assistência ao estudante, promovendo 
a permanência do aluno na escola (transporte, 
alimentação, ajuda de custo ao aluno, auxílio à 
aluna gestante, etc.)  

180- (TO) Estabelecer constitucionalmente as 
competências de estados e municípios para com 
a educação (educação infantil e séries iniciais do 
ensino fundamental atendidos pelos municípios, 
ficando a cargo dos Estados as séries finais do 
fundamental e o ensino médio);

181- (TO) Vinculação das políticas assistenciais 
(bolsa-família, etc.) ao rendimento escolar dos filhos 
das famílias com filhos matriculados nas unidades 
escolares contempladas, de modo a fomentar a 
participação familiar no processo educacional e dotar 
tais políticas de um cunho mais emancipatório;

18�- (TO) Na última década, as políticas públicas 
voltadas para a área da educação (com ênfase 
ao FUNDEF) foram essenciais para promover a 
universalização da educação pública (notadamente 
no Ensino Fundamental). Houve, inegavelmente, 
expansão da rede pública e a conseqüente 
universalização das vagas, resultando em melhorias 
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quantitativas. Porém, ainda resta por ser enfrentado 
o desafio da melhoria qualitativa do ensino público e 
o atendimento mais adequado da educação infantil 
e do Ensino Médio;

18�- (TO) Houve avanço na compreensão do papel 
do Estado Brasileiro como agente promotor e 
financiador da educação, tendo sido muito importante 
a vinculação constitucional de um percentual das 
receitas provenientes da arrecadação de impostos 
para a manutenção do ensino; 

184- (TO) A LDB também trouxe perspectivas 
positivas, embora, muitas vezes, elas não tenham 
se confirmado por motivos de priorização de outras 
áreas em detrimento do investimento em educação. 
Ou seja, a legislação é avançada, mas houve 
mecanismos de subverter os mandamentos legais 
e reduzir o montante de recursos efetivamente 
investidos, tais como os subterfúgios utilizados 
pela União para esquivar-se de suas obrigações 
(tais como a Desvinculação das Receitas da União 
e a criação de outros tipos tributários para fugir da 
vinculação constitucional de recursos);

185- (TO) Faltou ainda, ao longo da década, uma 
melhor definição do Pacto Federativo, com a devida 
distribuição de atribuições e recursos para estados 
e municípios. A centralização na União dos recursos 
e das políticas públicas educacionais prejudicaram 
o atendimento; 

18�- (DF) Instrumentar o professor para utilizar 
o currículo que, do ponto de vista acadêmico, 
é bem avaliado, porém é subutilizado. Essa 
instrumentalização não deve ser conteudista, mas 
garantir uma base mínima de conteúdos;

18� - (DF) Criação de espaços para discussão e 
aprofundamento do currículo por meio de oficinas 
e fóruns, possibilitando a construção deste a partir 
das experiências e vivências, com permanente 
avaliação;

188 - (DF) Valorizar os coordenadores pedagógicos 
locais, intermediários e centrais;

189 - (DF) Focalizar a educação na aprendizagem;

190- (DF) Evitar a rotatividade dos docentes, com 
permanência mínina de anos em uma mesma 
instituição;

191- (DF) Desenvolver o currículo por competência, 
supervisionada pela coordenação pedagógica;

19�- (DF) Ser livre a movimentação dos docentes 
entre as escolas para troca de experiências;

193 - (DF) Definir o currículo escolar, partindo do 
princípio e da função da gestão democrática;

194- (DF) Dividir o ano letivo por trimestres, 
com conteúdos elencados e de acordo com as 
competências pertinentes à série/ ano permitindo a 
flexibilidade para a adequação à realidade escolar;

195- (DF) Rever a distribuição dos números de 
alunos dentro das turmas escolares;

19�- (DF) Que cada escola, ao construir a sua 
proposta Político-Pedagógica, leve em consideração 
a realidade político/econômica/cultural e social da 
comunidade, ou região e, assim, trabalhar conteúdos 
significativos e  contextualização. Contextualizar 
o currículo escolar levando em consideração a 
problemática: gênero, etnia e cultura locais da 
comunidade assistida;

19�- (DF) Realizar discussões regionalizadas em 
cursos e conferências;

198 - (DF) Que as Secretarias de Educação exerçam 
a fiscalização do Projeto Político Pedagógico por 
escolas quanto ao termo referente ao currículo;

199 - (DF) Propor um currículo construído pela 
comunidade, respeitando a base nacional comum 
que preveja uma melhor contextualização dos 
conhecimentos;

�00- (DF) Apresentar regras e formas da educação 
em tempo integral, priorizando uma escola de 
qualidade, com equipe capacitada, que ofereça 
atividades diversificadas do interesse dos alunos 
como: música, idiomas, artes cênicas e plásticas;

�01- (DF) Direcionar a ampliação do tempo escolar 
para o reforço e preparação do aluno para o mercado 
de trabalho, complementando a educação com a 
inclusão digital; 

�0�- (DF) Que se repense a carga horária de 
algumas disciplinas, que é insuficiente;

�0�- (DF) Esclarecimento e construção do projeto 
junto à comunidade por meio de debate sobre a 
prática didática, espaço físico e demais fatores que 
influenciam para a ampliação do tempo físico;

�04- (DF) Comprometimento do Estado como 
mantenedor;

�05- (DF) Ampliar o tempo de permanência do aluno 
para 8h/dia, sem prejuízo do tempo disponível para 
a coordenação do professor, tendo em vista a maior 
contratação de profissionais;

�0�- (DF) Reduzir de 5h/dia para 4h/dia a 
permanência do aluno na escola para uma maior 
manutenção escolar;
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�0� - (DF) Construir a equidade de tratamento entre 
as escolas urbanas e rurais, bem como respeitar a 
singularidade de ambas;

�08 - (DF) Criar em cada unidade escolar o sistema 
de informação como instrumento pedagógico, 
garantindo formação aos profissionais de educação, 
possibilitando a criação de uma política de 
inclusão digital para escolas, alunos, professores e 
servidores;

209 - (DF) Modernizar laboratórios científicos 
(Química, Física e Biologia);

�10- (DF) Tornar a educação infantil uma base, 
integrando as crianças que estão fora da escola;

�11- (DF) Que se faça uma análise da situação 
preocupante da educação de crianças de 0 a �anos 
e se crie alternativas para oferta nessa faixa etária. 
Garantir a claridade do educar e cuidar da educação 
infantil, com presença de monitores qualificados e 
com curso na área pedagógica;

212 - (DF) Definição e implementação de políticas 
de conveniamento com instituições de educação 
infantil pautada em critérios de qualidade e com a 
participação dos segmentos sociais interessados;

�1�- (DF) Efetiva integração das creches e pré-
escolas na área da educação, garantindo que as 
várias políticas e programas para a educação básica 
incluam a educação infantil;

�14- (DF) Criar parceria das secretárias de educação 
com as secretárias de saúde para a formação dos 
monitores das creches;

�15- (DF) Obrigatoriedade da educação básica, 
compreendendo desde a creche até o ensino 
médio;

�1�- (DF) Garantia de que a articulação entre 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental se dê 
adequadamente para não anteciparmos o fracasso 
escolar, através do estabelecimento de normas de 
transição;

�1� - (DF) Criação e manutenção de centros de 
estudos e formação regionalizados para atendimento 
ao professor alfabetizador e do �º ano do ensino 
fundamental, privilegiando a formação no espaço da 
escola;

�18- (DF) Garantir nos anos iniciais do ensino 
fundamental (período de alfabetização) organização 
escolar em ciclos;

�19 - (DF) Adequar o espaço físico e desenvolver a 
pedagogia de projetos;

��0- (DF) Capacitação de professores para trabalhar 
com clientela específica de 5º a 8º série;

��1- (DF) Potencializar a atuação de outros 
profissionais: psicólogos, orientador, etc;

���- (DF) Buscar um Ensino Médio com mais 
atrativos, através da redução do número de alunos em 
sala de aula (�5 alunos, no máximo), implantação de 
laboratório de química, física, biologia, informática, 
bibliotecas e quadras esportivas, Reduzir o número 
de turmas por professor;

���- (DF) Fortalecimento do vínculo entre o ensino 
médio e a parceria com escolas profissionais 
técnicas ampliando vagas junto às escola de 
educação profissional (SESI, SENAI) e construção 
de escolas técnicas para uma maior abrangência 
de atendimento, sem prejuízo dos conteúdos 
previstos;

��4- (DF) Criação de centros de educação 
profissional em todas as cidades articulado ao 
ensino médio;

��5- (DF) Dar oportunidade ao aluno do EJA junto 
ao mercado de trabalho;

226 - (DF) Definir políticas públicas que viabilizam a 
educação de jovens e adultos em todos os níveis;

���- (DF) Criar centros de EJA com estrutura 
adequada a esta modalidade de ensino em longo 
prazo;

��8- (DF) Criar mecanismo de discussões e fóruns 
específicos do EJA ao longo do ano;

��9 - (DF) Tornar a Educação de Jovens e Adultos 
obrigatória em todos os Estados e não permitir a 
exclusão do mesmo no sistema de ensino; 

��9- (DF) Revisão da LDB;

230 - (DF) A LDB não reflete integralmente os anseios 
da sociedade brasileira contidos no documento do 
Projeto de Lei veiculado no Congresso Nacional;

��1- (DF) Manutenção de equipamentos;

���- (DF) Cursos de formação na área;

���- (DF) Criação de laboratórios e ampliação do 
número de computadores;

��4- (DF) Ampliação do atendimento da “Educação 
Precoce”;

��5- (DF) Assegurar o cumprimento da lei no que 
tange à garantia de orientadores educacionais nas 
escolas que oferecem ensino fundamental;
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��� - (DF) Regulamentar por força de Lei a presença 
dos profissionais: orientador educacional, psicólogo 
em todas as etapas da educação básica;

���- (DF) Criar subsídios para garantir o acesso e 
permanência dos alunos nas instituições;

��8 - (DF) Oferecer a educação de jovens e 
adultos em todos os turnos de forma presencial e 
semipresencial;

��9- (AC) Em relação ao 1º parágrafo do documento 
referência, face à dotação dos índices mínimos 
orçamentários destinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, vale destacar o fato 
de o Estado do Acre ter fixado, em lei própria, a 
elevação desse mínimo da receita para �0%;

�40- (AC) Vale destacar que a experiência do 
Acre na implantação do regime de colaboração, 
compondo com os municípios, com a finalidade de 
somar esforços e minimizar recursos para assegurar 
a oferta do ensino fundamental e permanência com 
qualidade, da clientela, esbarrou na ausência de 
marcos jurídicos;

�41- (CE) O Estado e os municípios deverão 
elaborar com ampla participação popular, as 
políticas públicas específicas quanto à otimização 
de recursos financeiros, reordenamento da rede 
física escolar e política de valorização dos recursos 
humanos, gestão escolar, organização da matrícula 
e atendimento ao educando, visando à integração 
dos sistemas públicos de ensino.

�4�- (CE) O governo do Estado assegurará 
cooperação técnica e apoio financeiro aos municípios 
e demais instâncias de controle social, visando ao 
cumprimento dos procedimentos e atendimento aos 
critérios relacionados ao planejamento, à gestão, à 
avaliação e à aplicação de recursos públicos;

�4�- (CE) As ações relativas à ampliação do 
acesso e permanência com sucesso dos alunos na 
educação infantil e no ensino fundamental deverão 
ser fortalecidas com o apoio técnico, pedagógico e 
financeiro do Estado e da União;

�44- (CE e ES) Serão garantidos, de forma 
sistemática e contínua o acompanhamento 
pedagógico, o apoio financeiro, a construção e 
adaptação de prédios públicos, que atendam aos 
padrões básicos estabelecidos pelos parâmetros 
nacionais de qualidade e parâmetros básicos de 
infra-estrutura para instituições de educação infantil, 
em regime de colaboração entre as três esferas 
governamentais;

�45- (CE e ES) Os sistemas de ensino garantirão 
a autonomia financeira das Unidades Escolares, e 
estas, por sua vez, deverão gerenciar os recursos 

financeiros de forma participativa e transparente, 
definindo e prestando contas junto à comunidade 
escolar, comunidade local, e órgãos competentes;

246 - (CE) O governo do Estado definirá, em 
articulação com os municípios, critérios e 
mecanismos de repasse de recursos financeiros 
automáticos para o transporte escolar de alunos da 
rede estadual;

�4�- (CE) O Estado e os municípios deverão 
fortalecer as ações de gestão democrática e de 
descentralização de recursos públicos para as 
unidades escolares, assegurando a autonomia 
e o controle social dos diversos segmentos da 
comunidade escolar;

�48 - (CE) As ações relativas à ampliação do 
acesso e permanência com sucesso dos alunos na 
educação infantil e no ensino fundamental deverão 
ser fortalecidas com o apoio técnico, pedagógico e 
financeiro do Estado e da União;

249 - (ES) Definição de percentuais de repasse no 
regime de colaboração por alunos repassados entre 
os entes federados levando em consideração que 
artigo �11 da Constituição em seu parágrafo 4 que 
prevê o regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino de maneira a assegurar universalização da 
educação básica;

�50- (ES) O conselho nacional de educação deve 
ser um órgão ativo no planejamento e fiscalização, 
bem como os outros conselhos nas outras esferas;

�51- (ES) Com criação de mecanismos para 
participação direta e obrigatória da família como 
condição de manutenção de benefícios oferecidos 
pelo Governo;

�5�- (ES) No parágrafo �9 do Documento 
Referência, incluir, após suprimir, na última linha, 
após a valorização do magistério público, a saber: 
formação continuada e salários dignos;

�5�- (ES) No parágrafo 40.8 do Documento 
Referência, incluir, após planos estaduais e 
municipais de educação: determinando prazos para 
implementação dos PEEs e PMEs;

�54- (RJ) Apesar de todos os avanços, como LDB, 
plano decenal, Fundef e Fundeb, os referenciais de 
recursos para efetivar uma educação de qualidade 
tendo como principal objetivo o custo-aluno-
qualidade, ainda não permitem garantir os recursos 
necessários, que aliados a outras ações expressem 
os indicadores de qualidade da educação que 
desejamos. 

�55 - (RJ) Adicionar onde couber no Texto 
Sistematizado: Assim, deve ser desenvolvida com 
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urgência proposta de regulamentação do regime de 
colaboração, prevista no Art. da Constituição;

�5�- (PE) No parágrafo ��do Documento Referência, 
substituir Plano de Desenvolvimento da Educação 
por Compromisso Todos pela Educação;

�5�- (GO) As atividades de pesquisas com os 
discentes da educação básica permitem a criação 
de um novo ambiente de aprendizagem nas 
unidades escolares. No entanto, esta atividade não 
tem recebido apoio financeiro para sua realização. 
Acredita-se que seja necessário um mecanismo de 
financiamento para estimular e garantir a realização 
dessas atividades, inclusive com inclusão  das horas 
dedicadas às pesquisas práticas e teóricas na carga 
horária semanal do docente na escola; 

258 - (GO) Criação de um fundo específico para a 
educação, administrado por um gestor vinculado à 
rede de educação e à secretaria municipal com o 
objetivo de não ter que se submeter à autorização 
da secretaria de finanças para aplicar os recursos 
da educação;

�59– (GO) No parágrafo 40.1 do Documento 
Referência, incluir, após o financiamento da 
educação: através da capacitação de gestores 
educacionais, da descentralização dos recursos 
para as escolas, da avaliação dos investimentos em 
relação à aprendizagem;

��0- (PE) No parágrafo �� do Documento 
Referência, após esfera privada, acrescentar: sem 
fins lucrativos;

��1- (PE) No parágrafo �8 do Documento Referência, 
substituir a definição das condições materiais e de 
recursos para a formulação, efetivação e avaliação 
das políticas educacionais por: a definição das 
condições materiais, técnicas e de recursos 
esclarecidos para a formulação, efetivação e 
avaliação das políticas educacionais.

���- (PE) No parágrafo �8 do Documento Referência, 
suprimir, na primeira linha, a palavra assim.

��� - (PE) No parágrafo �9 do Documento Referência, 
suprimir, na última linha, a palavra mais.

��4 - (PE) Incluir em todo o texto a idéia: Assegurar 
a universalização da Educação Básica como Direito 
Humano.

265 - (PR) Incluir no final do parágrafo 38 do 
Documento Referência:

Com as reivindicações atendidas, serão 
proporcionadas condições para uma educação 
pública de qualidade, de modo a assegurar o PSPN 
(Piso Salarial Profissional Nacional) de acordo com 

o piso nacional do DIEESE (R$ 1.�48,00) para os 
trabalhadores sem curso superior ou licenciatura 
curta e com acréscimo de �0% para os demais com 
curso superior e que exerçam diretamente função 
pedagógica; carreira com crescimento profissional 
e aperfeiçoamento continuado.

Porém, se não for revogada a LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e aprovada a LRS (Lei de 
Responsabilidade Social), isso se torna impossível.

���- (RO) Suprimir o parágrafo 40.1 do Documento 
Referência. 
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EIXO IV- INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

1 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A DIVERSI-
DADE

1- (PB) No item do parágrafo do Documento 
Referência, substituir a implementação de uma por 
A inserção da educação em direitos humanos e a 
sua implementação na. 

�- (ES) No item do parágrafo do Documento 
Referência, após e continuada, incluir em serviço.

�- (SP) Incluir no item do parágrafo do Documento 
Referência, após a palavra desigualdades: étnico-
raciais.

4- (RJ) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

1.1 Subsídios para o desenvolvimento de pesquisa 
no interior das escolas, de temas pertinentes 
à realidade mais próxima, de forma que sejam 
possibilitadas as mudanças necessárias na prática 
pedagógica e na organização da escola;

1.� Potencialização do espaço escolar para o debate, 
o estudo e a formação continuada, considerando que 
estes elementos são essenciais para a construção e 
reconstrução de saberes; 

1.� Garantia de tempo, dentro da carga horária 
remunerada dos professores e demais profissionais 
da escola, para elaboração do PPP com vistas à 
construção da escola para todos e todas; 

1.4 Para oferta de cursos de extensão, graduação, 
pós-graduação que incentivem o debate acerca da 
diversidade, da inclusão e da remoção das barreiras 
que impeçam ou interfiram, direta ou indiretamente, 
no processo de desenvolvimento e aprendizagem; 

1.5 Provimento para a elaboração e aquisição 
de recursos pedagógicos e de equipamentos 
especializados adequados à diversidade de 
atendimento da escola, bem como de material para 
subsidiar as pesquisas realizadas nas universidades 
públicas, nos cursos de formação de professores e 
nas escolas;

5- (SP) No item � do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir a palavra condição por 
respeito à diversidade étnico-racial, de gênero e 
orientação sexual;

�- (SP) No item do parágrafo �0 do Documento 
Referência: autonomia da escola em substituir a 

carga horária do CBC, complementando por outra 
que melhor se aplica à realidade local.

7 - (GO) Incluir no final do item 2 do parágrafo 60 
do Documento Referência: garantindo atendimento 
especializado aos alunos com necessidades 
educativas especiais

8- (MG) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: no corpo técnico das 
instituições escolares, profissionais especializados, 
como psicólogos educacionais, nutricionistas, 
antropólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, 
e sociólogos para atender às diversidades.

9 - (RJ) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

Realização de atividades educacionais, em parceria 
com gestores e movimentos sociais locais, sobre 
Direitos Humanos e diversidade, nas escolas, 
envolvendo toda a comunidade escolar, para 
discussão de problemas sociais locais.

10- (RJ) No item do parágrafo do Documento 
Referência, suprimir o “a” no início do item. 

11- (RJ) No item do parágrafo do Documento 
Referência, substituir trazendo novas alternativas 
por em novas alternativas. 

1�- (RJ) Incluir no item do parágrafo �0 do Documento 
Referência: 

�.1Estruturação adequada das escolas para a 
reorganização do trabalho e do tempo escolar, 
garantindo de acordo com a faixa etária e interesse, 
materiais para o desenvolvimento de atividades ludo-
pedagógicas, esportivas, culturais e as relacionadas 
ao mundo do trabalho, em consonâncias com a 
construção e desenvolvimento dos currículos; 

�.� Garantir às famílias informações e orientações, 
bem como espaço para participação.

1�- (MS, RR, DF, AP) Implementar Políticas de 
Formação Continuada aos profissionais da educação 
para a Inclusão e a Diversidade na Educação 
Básica.

14- (PB) Promover cursos de formação para os 
professores e demais profissionais da educação que 
lidam com a diversidade; incluindo os temas: raça/
etnia, gênero, orientação sexual, direitos humanos 
e geracional, que possam instrumentalizar projetos 
e práticas educativas em sala de aula.

15- (MS, AP) Rever os currículos das Licenciaturas, 
com objetivo de contemplar “a inclusão” e “as  
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diversidades” na Educação Básica, assim como 
elaborar e implementar um currículo intercultural 
nos diferentes níveis da Educação Básica (para 
Professores e Alunos). 

1�- (BA) Assegurar formação inicial e continuada 
em educação para os professores, objetivando 
construir uma proposta curricular que considere a 
contextualização dos saberes de modo significativo, 
percebendo assim, as individualidades dos 
educandos e a coletividade a partir das dimensões: 
antropológicas, sociológicas, psicopedagógicas e 
epistemológicas. 

17 - (AL) Definição de uma política de formação e 
valorização dos profissionais que trabalham com 
os portadores de necessidades especiais, junto ao 
sindicato, Conselhos e poderes. 

18 - (PR) Formação continuada que possibilite maior 
compreensão sobre as causas histórico-sociais da 
violência e as possibilidades de ação da escola, 
bem como salários que valorizem o/a educador/a.

19 - (BA) Implantar segundo o ciclo do ensino 
fundamental e o ensino médio em todas as aldeias, 
assegurando na composição do corpo docente: 
indígenas que já cursam o nível superior e não- 
indígenas graduados validados pelas lideranças 
indígenas.

20 - (PR, TO) Garantia de políticas afirmativas no 
campo educacional com investimento efetivo no 
processo de formação inicial e continuada dos(as) 
educadores(as) em relação aos conteúdos propostos 
pela Lei 10.��9/�00�e o Parecer 0�/04– CNE. 
Ressalta-se, em relação à formação continuada, a 
importância da formação à distância, sem detrimento 
da formação presencial como forma de atingir um 
maior número de profissionais da educação em 
menor espaço de tempo.

�1- (SC) Desenvolver política de formação com 
corte étnico/racial e de gênero;

��- (DF) Formação dos gestores para o recebimento 
dos alunos de ensino especial;

��- (PR) Estudar e debater na formação continuada 
(com professoras/es) e em sala de aula (alunas/os) 
a Lei Maria da Penha – Lei 11.�40/0�.

�4- (TO) Observância da criação da categoria de 
professores indígenas em carreira específica do 
magistério,.Eesta proposta será assegurada através 
do primeiro concurso público a ser realizado no 
primeiro trimestre de �008. 

�5- (TO) Reformulação do Curso de Formação em 
Magistério Indígena; solicitação de encontro de 
todos os professores índios e não-índios num mesmo 

espaço de formação; solicitação de professores 
não-índios terem aulas de lingüística aplicada à 
educação escolar indígena;

��- (MA) Garantir formação continuada para 
professores não-índios, que atuam nas escolas 
indígenas, na língua materna da tribo.

��- (PB) Garantir concurso público, com vagas 
específicas para as escolas do campo, observando 
critérios de qualificação e permanência.

�8 - (BA) Promover a formação continuada para os 
trabalhadores em educação no campo e seleção 
específica. 

�9 - (BA) Inserir nos currículos dos cursos superiores 
de licenciatura a disciplina educação no campo.

2 - POLÍTICAS PÚBLICAS

�0 - (AP) Incluir no parágrafo 5� do Documento 
Referência, após aperfeiçoá-las, a expressão ir 
além delas. 

�1- (SE, SP) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência:

A herança do regime da escravidão continua 
viva na sociedade brasileira, caracterizada pelas 
desigualdades sociais, um grande problema a 
ser resolvido tanto pelos governos quanto pelos 
movimentos sociais. Vivemos num país marcado 
pelas injustiças, corrupção, violência, discriminação, 
que necessita de políticas públicas que assegurem a 
cidadania para toda a sociedade, através de medidas 
como: revisão sistemática dos livros didáticos; 
repensar a escola: na sua estrutura, na formulação 
do currículo, na forma de tratar a diversidade; 
desenvolver política de formação com corte étnico/
racial e de gênero; colocar no currículo a luta das 
mulheres contra a opressão, o machismo e a violência 
sexista; promover a retirada de materiais didáticos 
com teor discriminatório; combater o capitalismo 
que sobrevive da fome e da pobreza de mais da 
metade da população mundial, da opressão, do 
racismo, do machismo, da homofobia, da xenofobia 
e de tantas outras formas de intolerância no intuito 
de dividir para reinar; levantar a discussão sobre 
“linguagem sexista” e discriminatória às mulheres, 
levando esta discussão para a sala de aula e para 
todos os ambientes de trabalho”. 

��- (PB, RJ) No parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir exigem por estão a exigir.

��- (PE) Incluir no parágrafo 59 do Documento 
Referência: desenvolvimento alternativo sustentável 
como proposto pelos movimentos sociais do 
campo.
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�4- (AP) Incluir no parágrafo 59 do Documento 
Referência, após a palavra qualidade, que permita 
e possibilite que os/as outros/as sejam/vivam 
plenamente. 

�5- (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
suprimir a palavra radical. 

��- (GO, MG, RJ) No parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir poderá por deverá

��- (RJ) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir poderá indicar por deverá estabelecer. 

�8 - (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir poderá indicar por deverá implementar e 
garantir. 

9 - (ES) No parágrafo �0 do Documento Referência, 
substituir poderá indicar políticas por deverá indicar 
através de um processo de discussões políticas...

40- (TO, SP) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir poderá por deverá. 

41- (SP) No parágrafo �0 do Documento Referência, 
substituir poderá indicar por indicará.

4�- (SP) Incluir após o item 11do parágrafo do 
Documento Referência: 

A reserva de vagas nas universidades públicas (de 
no mínimo 50% das vagas, por turno e por curso) 
para ingressar da escola pública, respeitando a 
diversidade presente na escola pública, como os 
afrodescendentes, os indígenas, os deficientes, nos 
termos da PL ��/99.

4�- (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

Adoção de uma política de cotas nas universidades 
públicas e na composição dos partidos políticos, 
sobretudo os voltados aos afrodescendentes, 
objetivando por fim a médio e longo prazos às 
privações a que estes foram submetidos por conta 
de inúmeras políticas de Estado, preconceituosas, 
excludentes, e possibilitando a criação, o surgimento 
de pessoas sensibilizadas para o tema do racismo, 
da preciosidade da inclusão de vidas, do direito à 
vida em toda a sua plenitude.

44- (PR) Políticas públicas para o combate à evasão 
escolar causada por preconceito e discriminação de 
qualquer ordem.

45 - (AL) Maior empenho do MEC nas definições 
e desenvolvimento de políticas educativas voltadas 
para todas as modalidades de ensino da educação 
básica, ouvindo as bases, destinando mais recursos 

e monitoramento aos estados, respeitando as 
diferenças regionais.

4�- (AL) Implantação em caráter obrigatório da 
educação do campo, indígena e quilombolas nas 
regiões onde este público existe, garantindo-lhes 
as mesmas condições estruturais e administrativas 
exigidas de forma legal para toda a educação básica, 
respeitando-se as suas especificidades. 

4�- (MA) Estabelecer parcerias entre os entes 
federados, instituições privadas e sociedade civil 
organizada a fim de promover a sensibilização da 
sociedade em geral para a temática da inclusão e 
diversidade na educação básica. 

48 - (PR) Criação de condições políticas para 
a aprovação do PL 3627∕04 que institui sistema 
especial de reserva de vagas por curso e por turno, 
para estudantes egressos de escolas públicas, em 
especial negros(as) e indígenas nas instituições 
públicas de ensino superior. Ampliação das vagas 
nas universidades públicas, tendo como objetivo 
a efetiva universalização de acesso ao ensino 
superior.

49 - (MS) Implantar e implementar a Educação 
Profissional Integrada, Concomitante e Subseqüente 
ao Ensino Médio, visando atender à Diversidade – 
Campo, Indígena, Quilombola, Educação Especial, 
Unidades Prisionais e Adolescentes, bem como 
programas e projetos de qualificação profissional.

50 - (MA) Criar conselhos diferenciados que tenham 
poder deliberativo nas políticas públicas e fortalecer 
os já existentes.

51- (MA) Realizar fóruns permanentes para 
discussão das questões da diversidade e avaliação 
do desenvolvimento das políticas educacionais 
contemplando a diversidade de gênero, etnia e 
orientação e diversidade sexual.

5�- (AL) Garantia da implantação progressiva da 
Educação Básica nas Comunidades Quilombolas e 
Rurais. 

5�- (DF) Implementar políticas públicas para 
uma melhor aceitação do aluno incluso na escola 
regular;

54- (TO) Ampliação da oferta de educação básica, 
educação técnica profissional e educação superior 
para as escolas do campo, por meio de políticas, 
programas e ações direcionados à valorização do 
campo como espaço de inclusão social, a partir 
de uma visão que busca articular a educação e o 
desenvolvimento sustentável. 

55- (AL) Garantia da implantação de políticas de 
Educação profissional no campo, nas comunidades 
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indígenas e quilombolas, envolvendo definições 
estruturais, calendários específicos, propostas 
pedagógicas, formação e valorização profissional. 

5�- (AL) Garantia de implantação de programas e 
projetos de educação digital no campo e demais 
comunidades de difícil acesso (quilombolas e ou 
indígenas). 

57 - (AL) Garantia de concursos públicos específicos 
para o atendimento aos alunos da educação do 
campo, indígena, quilombolas. 

58 - (SC) A inclusão nos Planos Municipal, Estadual 
e Nacional de Educação da educação das relações 
étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana (no diagnóstico, nas diretrizes, 
nos objetivos e nas metas para cada um dos níveis 
e modalidades de ensino).

59 - (PR) Políticas públicas que garantam 
abordagem da sexualidade nas escolas públicas 
e centros municipais de educação infantil por meio 
dos conhecimentos historicamente produzidos e não 
baseado em crenças e valores pessoais, garantindo-
se, assim, esse espaço como laico.

�0 - (PR) Políticas públicas e recursos para a 
formação continuada presencial e a distancia (na 
perspectiva que se considera a sexualidade como 
uma construção social e cultural) das trabalhadoras/
es das escolas, centro de educação infantil e nos 
espaços educacionais em geral. 

�1- (PR) Políticas públicas para inserção da 
sexualidade no currículo por meio dos conteúdos 
elencados nas diretrizes curriculares para educação 
básica e no PPP, nas esferas Municipal, Estadual e 
Federal. Com isso as discussões sobre sexualidade 
nesses espaços se ampliam e, por conseqüência, 
geram diferentes práticas pedagógicas que podem 
superar as ações pontuais e a metodologia de 
projetos.

��- (PR) Políticas públicas universais e recursos 
para a produção de material de apoio pedagógico 
em diversidade sexual em relações entre gênero, 
considerando os referencias de classe/etnia, gênero 
e diversidade sexual.

��- (DF) Formulação de políticas públicas para o 
combate à homofobia;

�4- (ES) Ampliação da oferta de educação básica 
nas escolas indígenas por meio de políticas públicas 
garantindo a continuidade de uma educação 
específica, diferenciada, intercultural e bilíngüe. 

�5- (BA) Incluir os colégios indígenas na lista dos 
que recebem a execução das provas: Brasil e 
SAEB, com realização de exame neste modelo, 

mais específico para escolas indígenas, em anos 
alternados aos das escolas não-indígenas e com a 
primeira realização já em �008. 

3 - GESTÃO ESCOLAR 

��- (RR) Fortalecer os conselhos de controle social 
para uma efetiva fiscalização do Poder Público, 
quanto ao cumprimento da Legislação Nacional, 
Estadual e Municipal, no tocante à acessibilidade;

��- (RN) Promover a reorganização curricular 
das escolas e comprometer-se com a formação 
continuada dos profissionais da educação.

�8 - (RN) Reestruturar o currículo escolar garantindo 
conteúdos que contemplem a diversidade e 
especificidade da realidade local.

�9 - (PR) Garantir nas Escolas especiais gestão 
democrática com eleições para diretores.

4 - PRÁTICA EDUCATIVA E DIVERSIDADE

�0 - (PR) No parágrafo 4� do Documento Referência, 
substituir a palavra adaptação por interação, e social 
por socioambiental em suas múltiplas dimensões 
(geográficas, históricas, biológicas, sociais e 
subjetivas).

�1- (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir e no contexto das relações de poder por 
problematizando as relações de poder. 

��- (SP) Incluir no parágrafo 4� do Documento 
Referência: Produção de materiais pedagógicos 
sobre a história local como livros didáticos, 
audiovisuais, etc. incluir no currículo escolar a 
história local.

��- (SE, SP) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência:

Todos os cursos de graduação que formam 
professores deverão prever em sua organização 
curricular disciplinas e conteúdos que contemplem: 

a) Elementos da cultura e história do continente 
africano, bem como das reais condições de 
inserção do negro na formação econômica e cultural 
brasileira; 

b) Distintas formas de participação dos negros na 
sociedade brasileira contemporânea;  

c) Análise critica e problematização da educação do 
preconceito e do racismo na realidade brasileira; 
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d) “Garantia de tecnologias assistivas e materiais 
didático-pedagógicos, a cada categoria de 
deficiência e/ou necessidade especial.

�4- (SC) Incluir após o parágrafo 44do Documento 
Referência:

Há nitidamente uma ausência de referendos 
sobre as dimensões da sustentabilidade das 
“sociedades sustentáveis” pelo contrário, assume-
se o tema “desenvolvimento sustentável” de 
forma generalizada, sem os ressaltos que este 
tema sustenta ideologicamente e politicamente. 
O Programa Nacional de Educação (PRONEA) 
elaborado pelo MMA e MEC assume a concepção 
de sociedades sustentáveis e não o conceito 
polissêmico e ideologicamente comprometido com o 
sistema de produção e capitalista: desenvolvimento 
sustentável. 

�5- (PR) Incluir após o parágrafo do Documento 
Referência:

No campo essa articulação deve partir de um 
princípio de diálogo entre os saberes e as práticas 
sociais dos povos do campo com os conhecimentos 
historicamente legitimados no processo educacional 
que se articulem com a oferta de qualificação 
profissional potencializando as alternativas de 
desenvolvimento definidas pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e na Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais.

��- (SP, SE) Incluir após o parágrafo do Documento 
Referência:

Na concepção de educação inclusiva todas as 
crianças têm o direito à matrícula na escola regular, 
mesmo que provisoriamente seja necessária 
a organização de classes especiais, dentro da 
própria escola regular. Cabendo às instituições 
especializadas em deficiência/necessidades 
especiais cumprirem seu papel fundamental de 
centro de apoio complementar às pessoas com 
deficiência da rede regular de educação.

��- (SP) No parágrafo 4�do Documento Referência, 
substituir de Essa até do País, por: Essa é 
uma reflexão que precisa ocupar maior espaço 
acadêmico, com o incentivo à criação de programas 
de mestrado e doutorado que discuta a história e a 
cultura afro-brasileira e criação de bolsa de estudos 
para alunos negros a afrodescendentes nessa 
modalidade de ensino. 

�8 - (ES) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após da educação básica: No que 
diz respeito à formação faz-se necessária ações 
efetivas e urgentes do MEC na reformulação 
das licenciaturas objetivando aprofundamento e 
pesquisas que revelem estas diferenças.

�9 - (PI) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após a palavra como: a oferta de 
formação específica para os professores da 
educação básica, valorização da arte. 

80 - (ES) Incluir no final do parágrafo 46 do 
Documento Referência: e outros.

81 - (MG) Incluir no final do parágrafo 46 do 
Documento Referência: educação, diversidade 
sexual e atendimento educacional aos educandos 
que se encontram em assistência médico- hospitalar 
e domiciliar.

82 - (SP, SE, PE) Incluir no final do parágrafo 46 
do Documento Referência: Cabe ao Estado a 
responsabilidade pelo pleno desenvolvimento 
destas políticas, garantindo condições institucionais 
e financeiras para sua concretização. 

8�- (SP, SE) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência: Desenvolver políticas intersetoriais e 
integradas com Saúde, Assistência Social, Esportes 
e Cultura para desenvolvimento de atividades para 
atendimento à diversidade.

84- (AP) No parágrafo 4�do Documento Referência, 
substituir postura ética por postura ecoética.

85- (SP) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência: O Judiciário deve tomar decisão quanto 
a medidas socioeducativas para penas leves na 
seguinte ordem:

1°) retorno ao ambiente escolar;

2°) EJA com orientação profissional – EJAOP nas 
unidades de ressocialização.

8�- (ES) No parágrafo 48 do Documento Referência, 
substituir valorização da diversidade por visibilidade 
e luta pela diversidade.

8�– (ES) No parágrafo 48 do Documento Referência, 
suprimir desmistificando a idéia de inferioridade que 
paira sobre diferenças socialmente construídas. 

88 – (MG) No parágrafo 48 do Documento 
Referência, substituir buscando superar a visão por 
buscando erradicar a visão.

89 - (ES) No parágrafo 48 do Documento Referência, 
substituir buscando superar a visão assistencialista 
que ainda recai sobre elas por buscando  

implementação de políticas compensatórias e 
afirmativas.

90 – (ES) No parágrafo 48 do Documento Referência, 
substituir buscando superar a visão assistencialista 
que ainda recai sobre elas por no que diz respeito à 
visão assistencialista.
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91- (SC) No parágrafo 49 do Documento Referência, 
após exclusão social, incluir: A herança do regime 
da escravidão continua viva na sociedade brasileira, 
caracterizada pelas desigualdades sociais, um 
grande problema a ser resolvido tanto pelos 
governos quanto pelos movimentos sociais. 

9�– (PR) No parágrafo 49 do Documento Referência, 
após trato desigual, incluir: A ausência de conteúdos 
referentes à realidade camponesa brasileira e de 
outras especificidades dos povos do campo nos 
currículos dos cursos de licenciaturas é um dos 
aspectos que vem impossibilitando a garantia da 
abordagem desses conteúdos diferentes, níveis e 
modalidades do ensino brasileiro.

9�- (SP) Incluir no parágrafo 49 do Documento 
Referência: 

No que se refere às diferenças étnico-raciais, há 
que se dizer que as políticas educacionais deverão 
incorporar o significado das ações afirmativas no 
seu caráter pedagógico, legislativo e regulatório a 
fim de promover a inclusão social.

94 - (SP) Incluir no final do parágrafo 49 do 
Documento Referência: 

O professor tem na sala de aula � ou 4 alunos 
portadores de necessidades especiais, precisando 
de atenções mais diretas. “Em razão dessas 
justificativas há necessidade de, no máximo, 20 
alunos por sala onde haja alunos portadores de 
necessidades especiais para que o professor possa 
atendê-los de acordo com a necessidade de cada 
um.” 

95- (SE) Incluir no parágrafo 49 do Documento 
Referência: 

A classe inclusiva deverá ter no máximo �0 alunos 
por turma, um professor auxiliar, no ensino infantil 
e fundamental. Nas turmas inclusivas de surdos 
deve-se colocar �0% de surdos acompanhados de 
um professor intérprete para melhor aprendizagem 
e respeito a sua condição de minoria lingüística. 

9�– (ES) No parágrafo 50 do Documento Referência, 
substituir as diferenças de forma discriminatória por 
as diferenças de forma negativa e pejorativa. 

9�– (GO, MG) No parágrafo 50 do Documento 
Referência, substituir raça por etnia. 

98 – (SE) No parágrafo 51do Documento Referência, 
aspear a palavra neutralidade.

99 – (ES) Incluir no parágrafo 5�do Documento 
Referência, após currículos: escolares.

100 – (ES) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência, após e na formação docente: de todo o 
sistema de ensino.

101– (PE) No parágrafo 50 do Documento 
Referência, substituir nos fenômenos como por 
intolerância religiosa. 

10�– (SP) No parágrafo 54 do Documento 
Referência, substituir a expressão: das pessoas 
com deficiência por das pessoas com necessidades 
educacionais específicas e marcadamente 
diferenciadas, dentre elas as que têm deficiências, 
altas habilidades/superdotação e transtornos globais 
de desenvolvimento. 

10�– (SC) Incluir no parágrafo do Documento 
Referência: referendo aos ambientalistas.

104- (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir projetos pedagógicos por propostas 
pedagógicas.

105- (RJ) No parágrafo 58 do Documento Referência, 
substituir dimensões na vida dos sujeitos. Essa 
sensibilidade vem se traduzindo em ações 
pedagógicas por dimensões na vida dos sujeitos, as 
quais vêm se traduzindo em ações pedagógicas. 

10�– (AP) Incluir no parágrafo 58 do Documento 
Referência, após democrático: cuidante e amoroso.

10�- (RJ) No parágrafo 59 do Documento Referência, 
substituir sem opor-se por pressupondo. 

Parágrafo 59 – item �- Substitutiva (ES) - Substituir 
“educacional de qualidade” por “educacional de 
transformação social”.

108 - (RJ) No parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir que proporcione por que pode 
proporcionar”. 

109 - (RJ) Incluir no parágrafo 59 do Documento 
Referência, antes da palavra qualidade: boa e 
acrescentar no final do item em todo o sistema 
educacional”. 

110 - (ES) No parágrafo 59 do Documento 
Referência, substituir bem como a melhor utilização 
do tempo e espaço pedagógicos por A melhor  
utilização dos tempos e espaços pedagógicos que 
devem necessariamente passar por uma ruptura 
radical do atual modelo de modo que se inclua 
obrigatoriamente na jornada dos profissionais da 
educação tempo de estudo, pesquisa e produção 
acadêmica.

111– (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
suprimir em práticas pedagógicas da educação 
pública a palavra pública.
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11�- (ES) Incluir no parágrafo 59 do Documento 
Referência: inserir nas grades curriculares 
a educação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável.

113 - (SE) Incluir no final do item 8 do parágrafo 
do Documento Referência: no cerne das lutas 
pela afirmação dos direitos, posicionando-se 
principalmente no diagnóstico clínico como pré-
condição para efetivação do direito à educação com 
qualidade. 

114- (MG) Incluir após o item 8 do parágrafo do 
Documento Referência: 

Reconheçam o modo próprio de vida social e o de 
utilização do espaço do campo como fundamentais 
em sua diversidade para a constituição da identidade 
da população rural e de sua inserção cidadã na 
definição dos rumos da sociedade mineira. 

115- (GO) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência:

Amparem e garantam aos profissionais a legitimidade 
de trabalhar a temática, considerando a produção 
teórica existente sobre o assunto. 

11�- (ES) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência: desenvolver ações efetivas 
na defesa dos direitos e conquistas de políticas 
públicas que venham atender aos aposentados, 
idosos e idosas.

11�- (PI) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência:

Reconheçam a necessidade de equipe 
multidisciplinar para atuar nas escolas em sistema 
de rodízio para orientar professores e funcionários 
dos estabelecimentos de ensino; priorizem ações 
que garantam a acessibilidade em todos os espaços 
escolares, nas comunicações, nos sistemas de 
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, 
mobiliários e no transporte escolar; promovam a 
integração das instituições superiores de ensino 
que trabalham com formação em educação especial 
com as escolas e outras instituições que atendem 
o portador de necessidades especiais; destinem 
mais recursos financeiros para escolas que tenham 
alunos com necessidades especiais; fomentem o 
estudo das linguagens (LIBRAS E BRAILE) para 
facilitar o processo de inclusão nas escolas;

118 - (SE, SP) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 
do Documento Referência:

Reconhecer a diversidade geracional, considerando 
a ampliação da população adulta idosa; Combatam 
veementemente ações discriminatórias no processo 
de escolarização, por motivos relacionados a 
raças, etnias, gêneros, sexualidade ou situação de 
conflito com a lei; Que se usem os instrumentos 
legais para se cobrar, acompanhar o cumprimento 

das leis de âmbito social e educacional através 
das promotorias, legislativos, através das ONG’s, 
conselho municipais, e outros instrumentos de 
controle social, principalmente (no caso) da lei 
10.��9/0�. 

9 - (PE) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência: Contemplem jovens e 
adultos.

1�0 - (SP) Incluir após o item 8 do parágrafo do 
Documento Referência: 

Inclusão na educação de outros profissionais, 
tais como: assistentes sociais, psicólogos e 
orientadores educacionais, formando assim uma 
equipe multidisciplinar para trabalhar as questões 
educacionais, familiares e a baixa estima dos 
alunos, professores e pais.

1�1- (SP, MT, PI) Incluir após o item 8 do parágrafo 
do Documento Referência: 

O Estado brasileiro tem o dever moral e político de 
explorar todas as possibilidades de superação do 
analfabetismo de jovens e adultos, que seja absoluto 
ou funcional. O aprofundamento da visão sistêmica 
é o caminho a ser percorrido, integrado, em casa, 
município e também nas redes estaduais, as turmas 
de alfabetização à educação de jovens e adultos. 
As turmas do Programa Brasil Alfabetizado, em 
cada conclusão de curso, devem ser transformadas 
em turmas de educação de jovens e adultos, o que 
ocorrerá com melhores resultados se os professores 
de redes públicas forem incorporados ao programa. 
Esse esforço é essencial para garantir o direito à 
educação de todos e todas, sobretudo no campo, 
onde a desigualdade no acesso à educação é ainda 
maior. A participação das redes públicas de educação 
é condição necessária para a continuidade dos 
estudos, o que não significa prescindir da sociedade 
civil organizada, que pode e deve desempenhar 
importante papel na mobilização da comunidade, 
na formação especializada dos alfabetizadores, em 
parcerias com instituições de ensino, assim como na 
oferta de atividades complementares que possam 
contribuir para a formação cidadã e a geração de  
renda da população jovem e adulta em processo de 
alfabetização. 

1��- (SP) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência: 

Relacionar e produzir material pedagógico, com 
referência ao negro. Bibliografias. História do povo 
negro importante na construção do Brasil, Heróis 
nacionais, tais como: Zumbi, Luiz Gama, etc...
Obrigatoriedade de currículo mínimo no PNLD 
Africanidade e Indígena.

1��- (GO) Incluir após o item 8 do parágrafo 59 do 
Documento Referência: 
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Possibilitem envolver a inclusão na/da escola das/
nas culturas diferentes e dos indivíduos tidos como 
diferentes.

124 - (MT) Reafirmar que a educação para todos 
deve garantir, além do acesso, a permanência e 
o sucesso escolar, implicando em um padrão de 
ensino que contemple as diversidades individuais, 
tornando-se, dessa forma, mais democrático. Para 
tanto, são fundamentais políticas públicas inclusivas 
comprometidas com a qualidade de ensino e que 
promovam a aprendizagem nos espaços escolares.

1�5- (BA) Construir, ampliar e garantir a manutenção 
de escolas com infra-estrutura adequada ao processo 
de inclusão (espaços inclusivos, bibliotecas, quadras 
poliesportivas, energia, laboratório de informática, 
salas de educação infantil...), com inserção das 
novas tecnologias no currículo da educação 
básica e oportunizando a todas/ os educandos/ 
as a acessibilidade aos sistemas e meios de 
comunicação e informação: recursos para a produção 
e circulação de material didático específico, bem 
como o incentivo à pesquisa científica que aborde 
a temática relacionada à história e cultura indígena, 
afro-brasileira, dos povos indígenas e camponeses, 
transformando esta produção acadêmica em 
material didático. 

1��- (MA) Elaborar e distribuir materiais didáticos 
e tecnológicos contextualizados para todos os 
alunos do campo, indígenas, quilombolas, alunos 
com necessidades educacionais especiais, jovens, 
adultos e idosos, que atendam às suas necessidades 
social, cultural e lingüística.

127 - (PR) Produzir materiais didáticos e específicos 
de apoio para as escolas sobre a história das 
mulheres, das representações de gênero dando 
visibilidade às suas lutas no combate à pobreza, 
às injustiças sociais e à participação política nos 
espaços de poder. Dar ênfase à divulgação das 
lutas das mulheres latino-americanas.

1�8 - (CE) Os materiais didático-pedagógicos 
produzidos, adquiridos e distribuídos, deverão 
obrigatoriamente tratar sobre a cultura, a 
religiosidade, e a história afro-brasileira, africana 
e indígena; comporão os acervos das bibliotecas 
regulares e diferenciadas e serão disponibilizados 
para professores e alunos.

1�9 - (TO) Garantir a existência de um acervo 
bibliográfico e outras mídias (audiovisual) em todas 
as Unidades Escolares da Educação Básica que 
contemplem os componentes curriculares voltados 
para a temática História e cultura afro-brasileira e 
africana.

1�0 - (SC) Promover a retirada de materiais didáticos 
com teor discriminatório.

1�1- (MG) Adotar medidas para garantir as 
comunidades e povos tradicionais a utilização de 
seus dialetos locais e seus processos próprios 
de aprendizagem, valorização de seus modos 
de vida, bem como a formação, reconhecimento 
e valorização de educadores oriundos dessas 
comunidades (Decreto nº �.040/0�que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais).

1��- (PR) Adequação e atualização de acordo com 
tecnologias atuais, para o processo de inclusão, 
garantindo a qualidade pedagógica, condições de 
trabalho, dotação de trabalhadores em educação 
em número e qualidade adequados, número de 
alunos adequado ao processo de inclusão, recursos 
materiais suficientes e suporte financeiro para o 
desenvolvimento com qualidade das atividades 
escolares.

1��- (MA) Garantir o acompanhamento aos 
professores, bem como dotar de materiais 
pedagógicos e tecnológicos adequados as escolas 
na perspectiva da educação inclusiva.

1�4- (DF) Garantir a liberdade de expressão das 
atividades religiosas e diversidades culturais.

1�5- (AC) Estabelecimento de padrões de conteúdos 
mínimos para a educação básica de modo a 
assegurar a unidade de formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos nacionais 
e regionais.

1��- (AC) Estabelecimento de conteúdos mínimos 
para o currículo de história e cultura afro-brasileira 
e africana na educação básica e na formação 
continuada dos professores.

1��- (PR) Incluir nas disciplinas/diretrizes curriculares 
de História, Sociologia e Filosofia, para que se crie 
espaço para discutir os direitos dos adolescentes. 

5 - EDUCAÇÃO DO CAMPO

1�8 - (SE) Incluir no parágrafo �0 do Documento 
Referência, após autonomia às escolas: de 
educação.

1�9 - (SC) No item �do parágrafo do Documento 
Referência, após campo, incluir e do mar.

140 - (GO) No item do parágrafo �0 do Documento 
Referência, após gestão escolar, incluir valorização, 
com incentivo profissional para os educadores 
do campo; investimento na gestão democrática 
com ênfase para o fortalecimento dos conselhos 
escolares.
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141 - (ES) Incluir no final do item 7 do parágrafo 60 
do Documento Referência: autonomia das escolas 
indígenas.

14�- (PR) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

Garantir que os profissionais que trabalham em 
comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, 
faxinalenses, assentamentos, acampamentos sem-
terra, povos da floresta, ribeirinhos e ilhéus entre 
outros) sejam do próprio local. A esses profissionais, 
como educadores, veterinários, agrônomos, agentes 
sociais, deve ser garantida a formação profissional 
em nível superior e formação continuada específicas, 
dentro da sua área, para potencializar os saberes 
históricos destas populações em instrumentos para 
a transformação de suas condições materiais.

14�- (RJ) No item 9 do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir a expressão de inclusão 
social, a partir da articulação entre a educação e 
o desenvolvimento sustentável por de vida, a partir 
de uma visão que busca articular a educação e as 
relações sociedade-natureza. 

144- (SC) No item 9 do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir desenvolvimento sustentável 
por sociedades sustentáveis.

145- (PE) Incluir no item 9 do parágrafo �0 do 
Documento Referência: desenvolvimento alternativo 
sustentável como proposto pelos movimentos 
sociais do campo. 

146 - (MG) Incluir no final do item 9 do parágrafo 60 
do Documento Referência Parágrafo: e aprovação 
das Diretrizes estaduais para Educação do Campo 
assim como as Diretrizes Operacionais Nacionais, 
como forma de garantia da implementação da 
Educação do campo. 

14�- (GO) Garantir a educação básica em todos 
os níveis e modalidades em escolas do campo, 
assegurando transporte escolar de qualidade para 
alunos e profissionais da educação, no âmbito do 
meio rural para escolas do campo.

148 - (PR) Garantir uma educação pública, gratuita 
de qualidade, com acesso ao conhecimento 
universal em todos os níveis e modalidades com 
ênfase para a Educação Infantil (creches e pré-
escolas), Ensino Fundamental e Ensino Médio 
e Profissionalizante. Um aspecto fundamental é 
a participação dos segmentos organizados das 
comunidades do campo na construção de políticas 
públicas no Projeto Político Pedagógico e nos 
currículos garantindo que as propostas pedagógicas 
tenham autonomia e contemplem a historicidade e 
diversidade dos sujeitos históricos do campo em 
todas as suas dimensões. Para isto, criar condições 

de financiamento para articular a escola do campo 
aos projetos de desenvolvimento sustentável local 
e regional, a partir da implementação de novas 
políticas públicas que contemplem dimensões como 
tecnologias de produção na relação com o saber 
local, tecnologias de produção sustentável e ações 
de educação, políticas estas que historicamente 
se construíram de forma adequada, que sejam 
implementadas no mesmo espaço e local da escola 
do campo.

149 - (TO) Criação de condições políticas, 
pedagógicas e financeiras para a implementação 
das Diretrizes operacionais para a Educação Básica 
das escolas do campo.

150 - (ES) Garantir financiamento com recursos do 
FUNDEB para as Escolas Comunitárias do Campo.

151- (BA, GO, TO, MA, PB) Garantia de infra-
estrutura básica das escolas do campo considerando, 
a autonomia pedagógica e de gestão tendo como 
referência as experiências existentes.

15�- (DF, TO) Resguardar a igualdade de 
oportunidades aos alunos da área rural em 
relação aos da área urbana, em todos os níveis e 
modalidades de ensino.

15�- (MA) Implantar e implementar Políticas Públicas 
de Educação do Campo e dos CEFAS que respeitem 
e valorizem a agricultura, contemplando currículos 
específicos para os diversos níveis e modalidades, 
priorizando escolas de tempo integral.

154- (TO) Os educadores/as da Educação do 
Campo necessitam de formação continuada que 
problematizem a realidade do mundo rural, os 
saberes específicos dos povos do campo e os 
desafios da educação e do ensino rural. 

155- (PB) Articular universidades e outras 
instituições, para o desenvolvimento de pesquisas 
sobre as diferentes dimensões da realidade do 
campo, de forma a subsidiar a formação inicial e 
continuada dos profissionais da escola do campo.

15�- (TO) Implantar, gradativamente, a pedagogia 
da alternância nas escolas do campo.

15�- (BA) Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento potencializando as experiências 
existentes de educação do campo, nos territórios/ 
SAB, movimentos sociais (EFAS, entre outros). 

158 - (BA) Reconhecimento e financiamento público 
das EFAS, garantindo autonomia administrativa e 
pedagógica. 

159 - (BA) Garantir e assegurar os produtos da 
agricultura familiar na alimentação escolar. 
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1�0 - (BA) Ampliar a discussão da educação do 
campo para ser discutida no próprio campo.

1�1- (BA) Desenvolver educação de jovens e adultos 
com formação específica para os educadores com 
atuação na zona rural, assim como elaborar material 
específico para este público. 

1��- (BA) Garantir efetivamente o transporte para 
os trabalhadores que atuam no campo.

1��- (BA) Reformulação curricular com base na 
nova matriz científica, tecnológica e sociocultural 
que considere a agroecologia como fundamento 
para a construção do desenvolvimento sustentável 
do campo brasileiro. 

1�4- (BA) Inserção da disciplina educação do campo 
no currículo escolar. 

1�5- (TO) Inclusão do tema - educação do campo, 
voltada para a sustentabilidade nos cursos de 
Licenciatura.

1��- (TO) Integração das ações previstas no 
programa educação e saúde na escola para todos 
os estudantes e trabalhadores da educação do 
campo.

1��- (ES) Expansão e fortalecimento da Pedagogia 
da alternância na criação e manutenção das 
escolas públicas do campo com gestão das famílias 
organizadas em associações. 

1�8 - (PR) Efetivar a implantação de um currículo 
que tome por referência a realidade, os saberes, 
a cultura e a história dos sujeitos do campo, 
potencializando os projetos de desenvolvimento que 
avancem nas perspectivas contra o modelo atual, 
que incorporem e potencializem a perspectiva dos 
sujeitos com campo com currículo e tempo escolar 
adequado às suas necessidades.

1�9 - (AP) Garantir a ampliação, implementação 
e efetivação de metodologias diversificadas para 
a educação do campo, tais como: Escola Ativa, 
Sistema Modular de Ensino, Escola Família Agrícola, 
Escola Bosque, Escola Sindical e outras, com vistas 
à valorização das especificidades.

1�0 - (BA) Criar um consenso entre o ensino médio 
e empresas que tenham o seu foco voltado para o 
campo (produtoras de instrumentos e maquinários, 
por exemplo), para que os jovens saiam do ensino 
médio com emprego garantido, sendo que durante 
essa relação: ensino x empresas, possa ser 
oferecidos diversos cursos profissionalizantes, em 
diversas áreas, de acordo com as necessidades 
das empresas e os anseios dos alunos, resolvendo 
assim, os problemas da falta de emprego ou opção 
depois do ensino médio. 

1�1- (ES) Criação de instrumentos instituídos para 
avaliação da educação do campo. 

1��- (PR) Incorporar na formação dos 
trabalhadores da educação, nos currículos dos 
cursos de formação de educadores, em nível 
médio e superior, o estudo dos diferentes modelos 
de desenvolvimento do campo historicamente 
construídos garantindo a discussão sobre campo 
e cidade, a questão da terra no Paraná e no Brasil 
e seu impacto no modo de vida dos diferentes 
sujeitos do campo.

Viabilizar para isso a construção de políticas que 
garantam a formação de educadores do campo 
através de licenciaturas e/ou especialização de 
educação do campo tomando como referência 
as experiências já construídas pelos Movimentos 
Sociais do Campo. Neste sentido, garantir também 
o acesso a outros cursos (agronomia, veterinária, 
engenharia ambiental, engenharia de alimentos, 
artes, entre outros), que fazem parte da tríade 
que compõe a concepção de educação do campo, 
formando também educadores e profissionais 
das próprias comunidades dos sujeitos sociais 
do campo. Garantir aos educadores acesso 
a um processo de formação continuada, 
que proporcione a valorização e qualidade 
profissional, possibilitando-lhes a reorganização 
de um trabalho pedagógico que leve em conta 
as especificidades do campo, tendo como aporte 
grupos de estudos e trabalho com educadores 
de ensino fundamental e ensino médio, sobre 
a especificidade da educação no campo. Nesta 
perspectiva, garantir políticas de funcionamento 
de projetos de pesquisa na temática da Educação 
do Campo, articuladas à socialização e publicação 
das experiências vivenciadas.

1��- (PR) O artigo �8 da LDB, ao tratar dessa 
matéria, propõe medidas efetivas e ações de  

articulações da escola à vida do campo. O Parecer 
��/�001da Câmara de Educação Básica do Campo 
fixa as Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básicas nas Escolas do campo. O campo, neste 
sentido, mais do que um perímetro não-urbano 
é um campo de relações sociais e de trabalho, 
ligações dos seres humanos com a própria 
produção de existência social e com as realizações 
da sociedade humana. Os movimentos sociais do 
campo propõem algo que ainda não teve lugar em 
seu estado pleno no nível de suas aspirações, ou 
seja, mudanças na ordem vigente, entendendo que 
a educação é uma das grandes dívidas e condição 
fundamental para a apropriação do conhecimento 
historicamente construído como direito inalienável 
dos povos do campo. Será necessário reconhecer 
que os sujeitos sociais do campo têm uma dívida 
histórica e social no sentido do acesso aos bens 
culturais já construídos pela humanidade, dentre 
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eles as diferentes políticas governamentais das 
quais a educação de qualidade foi talvez a que 
mais lhes faltou. Há, portanto ter como princípio 
para avançar, que as especificidades no modo 
de vida, cultura e organização social destes 
sujeitos. Esta educação do campo deverá ser 
construída a partir da diversidade dos sujeitos do 
campo: comunidades negras, quilombolas, bóias-
frias, assalariados rurais, posseiros, meeiros, 
arrendatários, acampados, reassentados, 
assentados, atingidos por barragem agricultores 
familiares, vileiros rurais, povos da floresta, 
indígenas, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, 
faxinalenses, entre outros. Estas especificidades 
entendidas desde um processo de exclusão 
sofrido no campo. Nesse sentido, será necessário 
superar a fragmentação a que foram submetidos 
os povos do campo a partir das políticas agrícolas 
implementadas que distanciam os diferentes 
segmentos através de um comprometimento 
coletivo que respeite a natureza mantendo a 
biodiversidade, a água e a terra como bens 
públicos, sendo o uso comum da terra gestada 
pelos trabalhadores e trabalhadoras.

1�4- (PR) Será necessário também fortalecer e 
radicalizar uma política de interiorização da escola 
do campo com manutenção das escolas do campo, 
abertura de novas escolas básicas e técnicas, 
universidades, afirmando o conceito/concepção 
de escola do campo. Superar para isto programas 
e projetos compensatórios, revendo a nucleação 
escolar, o modelo de transporte, a merenda escolar, 
o porte das escolas, ou seja, manter a escola com 
qualquer número de alunos, tendo como referência 
as Escolas Base hoje existentes nas escolas 
itinerantes e nas Casas Familiares Rurais.

1�5- (DF) Que a educação na área rural receba a 
devida atenção, zelando pela igualdade de oferta 
de vagas para a Educação Infantil, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos.

1��- (BA) Reconhecimento da escola do campo como 
espaço de produção de uma matriz científico-técnica 
camponesa a partir da formação e experimentação 
agrícola.

1��- (AM, CE) Garantir o cumprimento da legislação 
quanto à educação no campo (Art. �8 da LDB 
– calendário, metodologia, conteúdo, avaliação), 
voltada às práticas agro-ecológicas, a iniciação 
à pesquisa científica e atividades desportivas e 
socioculturais. 

1�8 - (BA) Relação necessária entre ciências 
agrárias e pedagógica na formação dos educadores 
e educadoras do campo. 

1�9- (TO) Nos últimos dez anos, embora com 
avanços e melhorias que aconteceram nas escolas 

da zona rural pelas lutas dos movimentos rurais, 
a Educação do Campo, além de não primar pela 
qualidade, ainda atende interesses alheios dos 
povos do campo, utilizando critérios políticos para a 
implantação e localização de escolas.

180- (PR) A Educação do Campo deve ser 
garantida em todos os espaços em que a base 
do desenvolvimento econômico do município é 
sustentada pelo trabalho do campo, avançando 
neste sentido, em aspectos de infra-estrutura física 
e pedagógica como: lotação de professores com 
previsão para concurso e contratação de novos 
professores, inclusive em áreas técnicas específicas 
vinculadas ao projeto de desenvolvimento local onde 
está inserida a escola e que embasa seu Projeto 
Político Pedagógico.

6 - EDUCAÇÃO E AFRODESCENDÊNCIA

181- (MG) Incluir no item 8 do Parágrafo �0 do 
Documento Referência, após a expressão projeto 
político pedagógico: de formação de professores 
locais. 

18�- (ES) No item 8 do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir remanescentes por 
descendentes.

183 - (ES) Incluir ao final do item 8 do parágrafo 
�0 do Documento Referência: e das comunidades 
indígenas.

184 - (PB) Incluir ao final do item 8 do parágrafo 
�0 do Documento Referência: indígenas, ciganas, 
pesqueiras e ribeirinhas. 

185- (MG) Incluir após o item 8 do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

Pensar em um currículo que enfoque o verdadeiro 
papel das etnias e povos que contribuíram para a  

construção deste imenso pais: em livros específicos 
ressaltando a cultura étnico-raciais; capacitar 
profissionais para trabalhar com o tema; dotar as 
bibliotecas das escolas públicas de literatura que 
trate do assunto; exigir da Secretaria Estadual de 
Educação a realização de fóruns regionais e/ou 
municipais sobre essa temática.

18�- (PE) Incluir no item 11do parágrafo �0 do 
Documento Referência: básica, através de redes de 
articulação para discutir, avaliar e propor as práticas 
pedagógicas nas escolas.

18�- (SP) Incluir após o item do parágrafo do 
Documento Referência: Cumprir a LDB no que 
se refere à realização do Censo para registro da 
demanda para a Educação de Jovens e Adultos.
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188 – (PE) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

Produção de materiais didáticos (impressos e outras 
mídias local, regional que enfoquem o verdadeiro 
papel das raças/etnias e dos povos que contribuíram 
com a construção da sociedade brasileira. Item 
1�- Análise de todo material didático produzido 
por equipe qualificada. Item 14 - O MEC precisa 
definir e apontar novas metodologias didáticas 
que contemplem em específico a população 
afrodescendente e vincular a política de orçamento à 
Lei 10.��9/0�(garantir verbas públicas no orçamento 
do MEC para implantar de fato a referida para livros 
didáticos e formação de professores/as. Item 15- 
Explorar todas as possibilidades de superação do 
analfabetismo de jovens e adultos das turmas de 
EJA para garantir a continuação dos estudos após 
conclusão desta modalidade. 

189 – (MG) Incluir após o item 11 do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

1�. Reconhecimento da rede estadual de educação 
do campo pela SEE e CEE por meio de portarias 
e resoluções para compor a Diretoria de Temáticas 
Especiais criada na SEE, assim como a criação 
de estruturas formais, específicas de educação 
do campo no interior da SEE e SME, a fim de 
implementar processos de efetivação das Diretrizes 
Operacionais da Educação Básica nas escolas 
do campo e outras políticas públicas para o setor 
(MG).

1�. Registro sistemático, informação, anúncio e 
denúncia além do encaminhamento aos órgãos 
competentes, conselhos de proteção à infância, 
adolescência e juventude, Poder Legislativo, 
ministério público e outros, visando o combate à 
violência , erradicação do trabalho infantil e abuso 
sexual (MG).

14. Integração entre as diversas redes e sistemas de 
ensino, possibilitando, a participação no processo 
de implementação das políticas públicas para a 
diversidade social (MG).

15. Promoção de ações efetivas para a educação 
de pessoas privadas de liberdade, envolvendo 
profissionais da educação, presidiários e seus 
familiares e as instâncias jurídicas de defesa dos 
presidiários (MG).

1�. Ampliação da discussão quanto à diversidade 
religiosa, garantindo o respeito àqueles que 
participam dos diferentes cultos e professam 
diferentes credos (MG).

1�. Garantia a todas as escolas públicas de 
autonomia quanto ao uso dos recursos financeiros 
(MG).

18. Garantia do atendimento intersetorial entre 
as áreas de educação, saúde, assistência social, 
esportes, trabalho e outros para os alunos 
matriculados na rede pública (MG).

19. Criação de centros para atendimento 
especializado de crianças e adolescentes com 
necessidades educacionais especiais no contraturno 
em todos os municípios em parceria com as 
secretarias de saúde e outras instituições (MG).

�0. Implementação da oferta de licenciatura em 
educação do campo nas universidades públicas 
com cursos regulares específicos para formar os 
educadores do campo (MG).

�1. Inclusão na composição dos conselhos de 
educação, no âmbito municipal, estadual e federal, 
a participação de representantes indicados por 
movimentos sociais do campo, que comprovem 
acúmulo de experiências relativas à educação do 
campo (MG).

190- (PI) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

1�. Inclusão nos currículos do ensino superior a 
formação para trabalhar diversidade, através de 
disciplinas específicas.

1�. Rompimento com os paradigmas educacionais 
atuais (excludentes), bem como buscar e praticar 
novas metodologias e formas de trabalho que 
oportunizem a inclusão.

14. Fortalecimento da luta pela educação do campo 
junto aos movimentos sociais.

191- (RJ) Incluir após o item do parágrafo �0: 

1�. Garantia do acesso à educação e cultura pela 
população do campo na rede pública de ensino, por 
meio da transversalidade da educação do campo 
desde a Educação Infantil até a Educação Superior, 
construção de escolas e espaços de cultura e lazer 
no campo, elaboração coletiva de projeto político-
pedagógico, formação continuada e específica 
de educadores, realização de concursos públicos 
específicos para educadores com formação em 
Educação do Campo, criação de materiais didático-
pedagógicos, calendários e currículos escolares que 
contemplem a complexidade e as peculiaridades da 
vida no campo; participação da comunidade escolar 
na organização e gestão das escolas.

1�.Garantia de adaptação curricular e avaliação 
diferenciada, possibilitando o avanço na vida 
acadêmica, considerando-se as especificidades dos 
alunos com necessidades educacionais especiais.
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14. Garantia de apoio técnico e financeiro às escolas 
no desenvolvimento de políticas pedagógicas com 
vistas à inclusão.

15. Democratização do desenvolvimento da 
aprendizagem através da eliminação de barreiras 
que possam impedir ou atrapalhar esse processo.

1�. Redução de número de alunos nas salas de 
aula.

1�. Contratação, por concurso público, de 
Professores de apoio para as turmas que atendem 
alunos com NEE.

18. Contratação, através de concurso público, de 
intérpretes de LIBRAS.

19�- (SP) Incluir após o item 11do parágrafo �0 do 
Documento Referência : 

Discussão aberta a respeito do racismo e sexismo 
sofridos pela mulher negra com ênfase na mulher 
negra educadora ou profissional da educação. Para 
tal se faz necessária a formação de um grupo de 
estudos, pesquisa e extensão que aborde a temática 
da mulher negra com respeito, sensibilidade e 
valorização da mesma.

19�- (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: Incentivo financeiro por parte 
dos órgãos fomentadores de pesquisa, nas diversas 
áreas de conhecimento em projetos que tratem das 
Literaturas, Histórias e Culturas Africanas.

194- (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

O ministério precisa definir e apontar novas didáticas 
que contemplam em específico a população Afro-
descendente.” “Vincular a política de orçamento à 
lei 10.��9/0�(garantir verbas públicas no orçamento 
do MEC, para implantar de fato a lei 10.��9/0�.) 
Para livros didáticos, formação de professores.

195- (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

Garantir em forma de lei, até �010, que expressões 
como “lista negra”, “fase negra”, “período negro”, 
“dia de branco”, “denegrir”, “mercado negro”, ou 
outro de cunho semelhante, que associarem o negro 
a idéias negativas e reforçam a desigualdade e a 
discriminação, NÃO sejam utilizadas em qualquer 
meio, de forma oral, escrita ou outras, partindo de 
motivação individual ou não, sujeitando os infratores 
a aplicação da lei �.�1�/89.

19�- (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: O Ministério deve apontar 
tanto para o Conselho Estadual de Educação (CEE), 

quanto para o Conselho Nacional de Educação 
(CNE), o maior número de negros e negras.

19�- (SP) Incluir após o item do parágrafo do 
Documento Referência: O Sistema Nacional de 
Educação incorpora a Lei 10.��9/0�como um dos 
eixos principais e indicador social de planejamento 
público para a educação de qualidade.

198 - (PR, TO, DF, MA, SC) Criação de mecanismos 
de acompanhamento da implementação da Lei 
10.��9/�00�e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana.

199 - (BA) Implementação imediata da Lei 10.��9/0�, 
com contratação de educadores comprovadamente 
aptos para a regência. E o resgate do conteúdo sobre 
história da África e dos Afrosdescentes do Brasil, 
possibilitando a formação dos demais docentes da 
rede pública.

200 - (AP) Estabelecer linhas de financiamento 
específicas por parte do MEC e das Secretarias de 
Estado e Municípios para a produção do material 
didático-pedagógico voltado à cultura e História Afro 
– Brasileira com recorte étnico regional.

�01- (PB) Criação de condições políticas que 
garantam a implementação da Lei nº 11.�40/�00�(Lei 
Maria da Penha) nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica.

�0�- (TO) Incentivar e garantir aos sistemas de Ensino 
pesquisas sobre processos educativos orientados 
por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-
brasileiros e africanos, com o objetivo de ampliação 
e fortalecimento de bases teóricas e práticas para a 
educação brasileira. 

�0�- (PR) Inclusão dos conteúdos de História e 
Cultura Afro-brasileira nos currículos dos cursos de 
licenciatura no ensino superior.

�04- (TO) Garantir as condições estruturais 
necessárias para a construção e funcionamento de 
escolas para o ensino e a permanência com sucesso 
dos quilombolas nas U.E.´s. 

�05- (DF) Abordar a diversidade religiosa, bem como 
mencionar as religiões de matriz africana;

206 - (PR) Instituir sistemas de fiscalização e 
penalização às formas de discriminação e violência 
contra as religiões de matriz africana, particularmente 
a umbanda e o candomblé, considerando que formas 
de violência têm sido impetradas por segmentos 
religiosos fundamentalistas que acusam diferentes 
manifestações religiosas e precisam ser coibidas, 
considerando ainda a laicidade da escola pública.
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�0�- (DF) Realização de fórum de discussão sobre 
a educação e afrodescendência.

�08 - (SC) A formação dos trabalhadores da escola 
para a coleta do quesito cor no Censo Escolar.

�09 - (SC) A organização de centros de 
documentação, bibliotecas afrobrasileiras, 
midiotecas, museus, exposições em que se 
divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e 
viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros 
particularmente da população afrobrasileira.

�10 - (SC) A realização de campanhas educativas 
pelos diferentes tipos de mídia abordando a 
diversidade étnico-racial brasileira.

�11- (PR) Sistematização e publicação de 
experiências realizadas pelos educadores/as 
relacionadas à implementação da Lei 10.��9/0�.

�1�- (TO) Assegurar e incentivar a preservação do 
patrimônio histórico\cultural de raízes africanas e 
afro-brasileira;

�1�- (SC) A Edição de livros e de materiais didáticos 
para diferentes níveis e modalidades de ensino, 
que abordem a diversidade étnico-racial da nação 
brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras 
já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade 
dos afrobrasileiros. 

�14- (TO) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
de 199�possibilitou a discussão da questão da 
Pluralidade Cultural, porém somente com a Lei nº 
10.��9, de 9 de janeiro de �00�, alterou-se a LDB 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 
a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana.

215 - (PR) Análise dos acervos bibliográficos, no 
que tange a situações de preconceito, discriminação 
e racismo, a fim de impedir que os mesmos sejam 
adquiridos por programas municipais, estaduais e 
federais para as escolas e centros de educação 
infantil.

7 - EDUCAÇÃO INDÍGENA

�1�- (ES) Incluir no item 4do parágrafo �0 do 
Documento Referência, após indígenas de utilização 
de suas línguas maternas e: outras comunidades 
tradicionais que utilizam suas línguas próprias.

�1�- (PE) Incluir no item do parágrafo do Documento 
Referência:participação nas decisões e espaços 
que deliberam políticas públicas para a educação 
escolar indígena; reconhecimento aos currículos 
específicos, projetos político-pedagógicos e formas 
de gestão. 

�18 - (SC) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

1) - Garantir às comunidades indígenas o acesso à 
escolarização, respeitando sua cultura, sua crença, 
seus valores e organização social; 

�) - Assegurar autonomia das escolas indígenas, 
possibilitando intercâmbio com entidades índígenas 
que possam contribuir para a oferta de ensino de 
qualidade social; 

3) - Definição de programas e metas específicas 
para a educação escolar indígena. (ensino infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, universidade).

�19 - (PR) Fomentar debates e ações em todos 
os níveis e modalidades da Educação, bem como 
garantir a criação de Núcleos ou Centros de Pesquisa 
e Difusão da História, Cultura e Saberes Indígenas, 
como política afirmativa de reconhecimento e 
valorização das contribuições desses povos 
junto à sociedade nacional, de modo a superar a 
ignorância, a intolerância e preconceito em relação 
às populações indígenas.

��0 - (AM) Garantir a participação dos povos 
indígenas em todos os momentos de decisão 
relacionados à educação, com representação na 
composição dos Conselhos de Educação, em nível 
Federal, Estadual e Municipal.

��1- (TO) Garantia da autonomia pedagógica da 
escola em relação à elaboração do Calendário 
Específico de cada povo indígena.

���- (PR) Garantir que a formulação e execução de 
política lingüística sejam realizadas com a  

participação de Caciques, lideranças, professores e 
comunidades indígenas para que, junto com o gestor 
público, possam elaborar proposta que responda às 
necessidades, interesses e projetos de cada Terra 
Indígena.

���- (AM) Inserir na grade curricular do Ensino 
Fundamental e Médio, parte diversificada, como 
componente facultativo, a língua materna indígena 
nas escolas públicas não reconhecidas como 
indígena, mas que atendam, como parte de sua 
clientela, alunos com descendência indígena.

224 - (AM) Ampliar o programa específico para 
elaboração de material didático em língua materna 
indígena, sob responsabilidade da Secretaria de 
Educação em parceria com a FUNAI e outros órgãos 
que desempenham atividades junto às comunidades 
indígenas.

225 - (TO) Oferta de Ensino Profissionalizante 
voltada para as necessidades de sustentação das 
comunidades indígenas, atendida como forma de 
projeto piloto ao povo indígena Timbira.
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226 - (TO) Formulação de proposta específica de 
especialização que incluam os professores não-
indígenas.

���- (TO) Alteração da LDB com criação de Lei 
que torne obrigatório o estudo dos diferentes povos 
indígenas rompendo com o modo lacunar a partir da 
qual os Livros Didáticos abordam “o índio”. 

8 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

��8 - (RS) Incluir após o item 11do parágrafo �0 do 
Documento Referência: 

1- Educação Especial é um campo de conhecimento 
e, enquanto modalidade transversal de ensino, 
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, 
realiza o atendimento educacional especializado 
e disponibiliza o conjunto de serviços, recursos e 
estratégias específicas que favorecem o processo 
de escolarização dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/super-dotação PREFERENCIALMENTE 
nas turmas comuns do ensino regular e a sua 
interação no contexto educacional, familiar, social e 
cultural.

�- A formação do professor para atuar na modalidade 
da educação especial deve contemplar a concepção 
de educação especial que passa a desenvolver 
suas ações com base no princípio de inclusão. 
Esta formação é obtida em cursos de graduação, 
pós-graduação e de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado incluindo, 
além do conhecimento da área, o estudo dos 
casos, o planejamento, a seleção de atividades e a 
avaliação dos planos de atendimento educacional 
especializado, respeitando a singularidade em 
relação a este tipo de atendimento.

3- Priorizar inclusão de crianças com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento na educação 
infantil, buscando a universalização do acesso e 
garantindo a permanência da oferta de atendimentos 
especializados em estimulação precoce.

4- Garantir a continuidade da oferta de escola 
especial aos alunos com deficiência e/ou transtornos 
globais do desenvolvimento quando a educação em 
escolas comuns, no que diz respeito a inclusão no 
ensino regular, não puder satisfazer as necessidades 
educativas. Para tais alunos a Escola Especial 
apresenta-se como um espaço transitório em sua 
escolaridade.

5- Consolidar as Escolas Especiais como parte da 
prática educacional inclusiva, atuando sempre numa 
perspectiva de inserção social e relacionada com 
as escolas comuns, aprofundando a interlocução, 

o debate, contribuindo para a socialização de 
experiências educacionais.

�- Elaborar diagnóstico sobre a inclusão de 
alunos com deficiência e/ou transtornos globais 
do desenvolvimento nas: escolas comuns, escolas 
especiais, salas de integração e recursos, laboratórios 
de aprendizagem, centros especializados e outras 
iniciativas de atendimentos.

�. Realizar o debate da inclusão com toda a 
Educação Básica, aprofundando a discussão 
sobre a construção de aprendizagens nos diversos 
espaços educativos, assim como a reflexão a 
respeito da superação da enturmação por nível 
de conhecimento e da possibilidade de avanço 
e de desenvolvimento de cada aluno na sua 
individualidade e seu desenvolvimento integral, com 
uma atenção especial ao ensino médio, tendo em 
vista o pouco acúmulo e debate sobre a inclusão 
para este nível de ensino.

��9 - (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 
do Documento Referência: Política pública que 
garanta a adaptação estrutural dos prédios e 
equipamentos da educação e fornecimento de 
recursos pedagógicos para atendimento dos alunos 
portadores de necessidades especiais.

��0 - (SP) Incluir após o item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: Adoção de mecanismos 
de incentivo à escolarização no meio ambiente 
prisional, destacadamente a remissão penal pelo 
estudo. 

��1- (SP) Incluir após o item 11do parágrafo �0 do 
Documento Referência: Reforçar a capacitação e 
formação da equipe escolar, não só os professores, 
já que, no primeiro momento, é difícil atender a 
todas as diversidades e necessidades educacionais 
especiais.

���- (SP) Incluir após o item do parágrafo do 
Documento Referência: A criação de condições de 
acessibilidade para pessoas com deficiência nos 
espaços escolares.

���- (RJ) No item 5do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 
habilidades/superdotação por estudantes com 
necessidades educacionais especiais. 

��4- (PI) Incluir no item do parágrafo do Documento 
Referência, após A implementação de novas formas 
de organização e gestão para a educação infantil.

��5- (RJ) Incluir no item do parágrafo do Documento 
Referência:



158

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

- Materiais e equipamentos especializados e 
acessibilidade arquitetônica, de acordo com 
as peculiaridades de ensino e aprendizagem, 
comunicação e locomoção que garantam acesso ao 
currículo. 

- Criação de Políticas Públicas para a organização de 
Redes de Apoio Externa, de acordo com a demanda 
das escolas, utilizando outras estruturas do serviço 
público ( saúde, serviço social, trabalho...) para 
atendimento direto aos alunos e familiares e apoio 
técnico aos profissionais da educação.

���- (ES) No item �do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir deficiência por portadores de 
necessidades especiais.

���- (SP) No item do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir o termo de preferência por 
prioritariamente.

��8 - (PR) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: de preferência na rede 
pública de ensino e escola especial.

��9 - (ES) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência, após na rede pública: e 
sistema público de ensino.

�40 - (PR) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência: de preferência na rede 
pública de ensino e escola especial.

�41- (SP) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

A educação especial, na perspectiva da educação 
inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão 
escolar de alunos com deficiências e transtornos 
globais de desenvolvimento, preferencialmente, 
na rede regular de ensino e garantir o atendimento 
aos de alta habilidades/superdotação, orientando 
os sistemas de ensino para garantir o acesso ao 
ensino comum, a participação, aprendizagem e 
continuidade nos níveis mais elevados de ensino; 
a transversalidade da educação especial desde 
a educação infantil até a educação superior; a 
oferta do atendimento educacional especializado; 
a formação de professores para atendimento 
educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão; a participação da família 
e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, 
nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações 
e informações; e a articulação intersetorial nas 
implementações das políticas públicas.

�4�- (MG) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

a) Estabelecer convênios entre secretarias de 
saúde e de educação objetivando a disponibilização 

de técnicos na área da saúde para as escolas 
especiais; 

b) Viabilizar a criação de turmas de EJA na rede 
pública de ensino nos turnos diurnos para alunos 
especiais.

�4�- (SC) Incluir no item do parágrafo �0 do 
Documento Referência:

a) Política preventiva: 

1) Garantir a generalização da aplicação dos testes 
de acuidade visual e auditiva em todas as instituições 
de ensino infantil e do ensino fundamental; 

�) Estabelecer junto às Secretarias Estaduais de 
Saúde programas efetivos de conscientização na 
prevenção e redução do índice de portadores de 
necessidades especiais.

Política educacional: 

1) Promoção de programa que efetivamente promova 
a integração dos portadores de necessidades 
especiais nas unidades escolares, no mercado 
de trabalho, na sua inclusão social enquanto 
cidadão(ã); 

�) Implantação de instituições públicas, devidamente 
estruturadas para o atendimento aos portadores 
de necessidades especiais severas e que sejam 
dependentes; 

�) Que os Estados promovam o atendimento 
aos portadores de necessidades especiais, com 
políticas 

educacionais específicas nas salas de recursos nas 
APAES e APAS.

244 - Incluir no final do item 6 do parágrafo 60: 

E da psicopedagogia, como também, psicólogos 
educacionais que trabalhem articulados com a 
equipe escolar e contribuam para o atendimento 
tanto da demanda dos alunos, quanto das demandas 
de capacitação da própria equipe escolar. 

�45- (PR) Garantir educação pública de qualidade 
para crianças, jovens e adultos com necessidades 
especiais, aparelhando as unidades escolares, 
adequando-lhes os espaços, alocando-lhes recursos 
humanos suficientes e devidamente qualificados, em 
todos os sistemas públicos regulares de educação e 
em todos os níveis e modalidades de ensino.

�4�- (AP) Incluir, no Sistema Nacional de Avaliação, 
critérios específicos, para analisar, de forma 
qualitativa e quantitativa, a Política Inclusiva na 
Perspectiva da Educação Especial (estrutura física, 
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defasagem idade/série, número de professores/
educandos sem apoio especializado), garantindo, 
assim, mecanismos de controle da qualidade do 
Ensino Público, no que se refere ao atendimento 
dos educandos com necessidades especiais.

�4�- (AL) Implantação e implementação das salas 
de recursos. 

�48- (AM) Garantir espaços nas escolas regulares 
para o atendimento complementar ou suplementar 
de alunos com necessidades especiais, através da 
atuação de profissionais qualificados. 

�49 - (RR) Oferta obrigatória do Atendimento 
Educacional Especializado com profissionais 
capacitados/ especializados para o fortalecimento 
da Educação Básica;

�50 - (CE) Assegurar a qualidade e ampliar o 
atendimento das crianças adolescentes e jovens 
com necessidades educacionais especiais.

�51 - (PR) Garantia de atendimento educacional 
nos locais onde se encontram os(as) alunos(as) 
nômades e seminômades (ciganos, circenses, entre 
outros), respeitando as especificidades de cada 
grupo, ou seja, seu patrimônio cultural material e 
imaterial. 

�5�- (AC) Garantir atendimento educacional para 
alunos com altas habilidades/superdotação, através 
da implementação de programas de enriquecimento 
curricular que promovam o desenvolvimento do 
potencial nas áreas: intelectual, acadêmica, de 
liderança, artes, psicomotricidade e mecânica.

�5�- (TO) Oferta do atendimento educacional 
especializado aos estudantes das escolas do 
campo, pessoas com necessidades especiais, com 
altas habilidades\superdotação e com educadores 
com formação nas diferentes áreas da educação 
especial. 

�54- (DF) Ampliação do apoio especializado em salas 
de apoio e de recursos e equipe psicopedagógica 
para diagnóstico e orientação (pedagogo, psicólogo 
e orientador educacional) para o atendimento de 
alunos com acentuada dificuldade de aprendizagem. 
Recomenda-se a flexibilização do currículo escolar 
para atender às especificidades dos ANEE.

�55- (PR) Garantir que na inclusão os alunos 
com necessidades educacionais especiais que 
apresentam deficiência sejam atendidos com apoio 
de profissionais especializados, proporcionando 
formação inicial e continuada a todos os 
trabalhadores da educação.

�5�- (PR) Acompanhamento especializado público 
e gratuito com os atendimentos da área de saúde 

concernentes, ofertados em horários alternados 
aos da escolarização, de forma a garantir sua 
continuidade. 

�5�- (BA) Criação de centro especializado 
com equipe multidisciplinar (neurologista, 
pedagogos especializados, psicólogo, psiquiatra, 
psicopedagogo, professor de educação física, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
assistente social, nutricionista) mantido e criado 
pelo poder público com funcionamento de apoio à 
escola regular.

�58- (PR) Atender nas áreas de saúde, assistência 
social entre outras, os estudantes com necessidades 
educacionais especiais (deficiência, condutas 
típicas) que de estão sendo incluídos no Ensino 
Regular.

�59 - (MA) Implantar núcleos e programas para 
o atendimento e acompanhamento a alunos 
com necessidades educacionais especiais com 
profissionais das áreas de psicopedagogia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, 
fonoaudiologia, assistência social.

��0 - (TO) Garantir, quando necessário, a presença 
de um professor mediador para orientar e monitorar 
periodicamente as escolas da rede regular de 
ensino que possui alunos com deficiências, 
transtornos globais, altas habilidades\superdotação 
no atendimento escolar e domiciliar.

261 - (AL) Formação de profissionais para 
atendimento aos portadores de necessidades 
especiais. 

262 - (BA) Capacitação dos profissionais da 
educação para o trabalho com crianças com 
necessidades educacionais especiais.

���- (AL) Oferta de cursos de capacitação em 
educação especial para todos os trabalhadores das 
redes municipal e estadual, do campo e da cidade. 

��4- (PR) Implementação de políticas articuladas para 
que sejam criados cursos superiores de Educação 
Especial, bem como para que todos os cursos 
superiores, na sua área de competência, incluam 
na sua formação inicial disciplinas obrigatórias que 
abordem as necessidades especiais, e as demais 
disciplinas desses cursos abordem as questões 
referentes às deficiências, bem como, para que 
em todos os níveis de ensino sejam abordadas tais 
questões.

��5- (PB) Inserir nos currículos dos cursos de 
graduação a Educação Inclusiva. 
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266 - (RN) Selecionar profissionais qualificados para 
o exercício de trabalho com inclusão.

���- (PR) Garantia de intérpretes em cursos 
extracurriculares em universidades públicas e 
particulares.

��8- (AL) Aquisição de equipamentos tecnológicos 
para atendimento a pessoas com necessidades 
especiais como: banco, livros, máquina de escrever 
em braile, computadores e outros. 

��9- (RO) Disponibilização de livros didáticos e 
literários em Braile e em caracteres ampliados, para 
todos os educandos cegos e os de baixa visão da 
Educação Básica. 

��0 - (PR) Ampliação e adequações da rede física 
e materiais que envolvam superação de barreiras 
arquitetônicas, infra-estrutura com turmas especiais, 
programas de complementação e suplementação 
curriculares em escolas comuns com professores 
habilitados, materiais e equipamentos específicos, 
bibliotecas, acompanhando os avanços científicos 
da área, em todas as escolas, definidos em 
discussão coletiva entre professores especializados, 
equipe interdisciplinar responsável e equipe 
técnico-pedagógica e correspondentes Conselhos 
Escolares, com os seguintes procedimentos 
didáticos e adequações curriculares para cada 
área: 

a) Deficiência visual – recursos tecnológicos, tais 
como, impressora Braille, “dos vox”, “windows 
masters”, bem como acervo bibliográfico em Braille, 
fitoteca, grupos de ledores, podendo esses recursos 
estar disponibilizados nos Centros de Atendimento 
Especializado, adequação do espaço físico para esta 
área de deficiência que garanta a acessibilidade, a 
localização e a locomoção.

b) Surdocegueira - intérprete individual devendo 
utilizar a comunicação que o surdocego tenha 
desenvolvido (Tadoma, objeto de referência, 
escrita na mão, LIBRAS, LIBRAS com apoio tátil, 
datilografia, Braille, alfabeto Moon, etc.), pistas 
táteis no ambiente, organização do espaço sem 
alterações, livros táteis de objetos e Braille, máquina 
Braille, tábua de comunicação e Loops.

c) Deficiência auditiva - aparelhos de FM para 
ampliação de som nas escolas comuns que 
insiram pessoas com deficiência auditiva para 
acompanhamento dos conteúdos escolares e 
capacitação para utilização do equipamento; 
aparelhos de amplificação sonora individual; uso 
da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com 
garantia de intérpretes, simultaneamente à Língua 
Portuguesa; e correção diferenciada de trabalhos 
dissertativos, dando relevância ao aspecto 
semântico sobre o aspecto formal da mensagem; 

utilização de formas que garantam a superação de 
espaços restritivos de comunicação e respeitem o 
enfoque bilíngüe gestual – oral.

d) Deficiência física – superação de barreiras 
arquitetônicas garantindo a acessibilidade ao 
meio físico, com adequações de todos os espaços 
físicos utilizáveis pelos alunos que apresentem 
esta deficiência, o acesso a aparelhos de órteses 
e próteses, com capacitação dos profissionais 
que atuam com a pessoa com essa deficiência, 
sobre os conhecimentos necessários ao manejo 
desses equipamentos, bem como orientação 
e esclarecimento a estes profissionais sobre 
treinamento de esfíncter de bexiga neurogênica.

e) Deficiência mental, transtornos mentais, quadros 
emocionais e altas habilidades – adequações 
curriculares que considerem as características 
próprias desses alunos, levando em conta seu 
ritmo de aprendizagem, bem como os conteúdos e 
experiências significativas à sua formação.

f) Altas habilidades ou superdotação – aceleração 
através de programas de suplementação curricular, 
para concluir em menor tempo a escolaridade.

g) Casos graves com hospitalizações longas ou 
rompimento da freqüência escolar por enfermidades 
longas: atendimento através da pedagogia hospitalar 
ou atendimento educacional especializado domiciliar, 
contribuindo para seu retorno e reintegração à 
escolarização regular.

��1 - (AL) Adaptação de veículos para o transporte de 
deficientes físicos e em especial para cadeirantes.  

���- (PB) Promover a capacitação dos professores 
do Ensino Regular no que se refere aos domínios 
do sistema BRAILLE, LIBRAS, português 
como segunda língua, e tecnologias assistiva e 
tecnológica que favoreçam o atendimento ao aluno 
com necessidades educacionais especiais.

���- (PR) Que seja legalizada e/ou aceita a 
linguagem alternativa aos deficientes de Paralisia 
Cerebral, juntamente com seus equipamentos.

��4- (DF, AL, DF) Garantir o cumprimento da 
adaptação física (acessibilidade) das escolas para 
o recebimento desses alunos. 

��5- (PB) Garantir a quebra de barreiras atitudinais, 
curriculares, arquitetônicas e de comunicação, 
como forma de promover acesso e permanência 
dos alunos com deficiência, conforme a Lei nº 
10.098/�000 (Lei da acessibilidade).

���- (PR) Garantir espaço físico adequado às 
pessoas que apresentam deficiência. 
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���- (BA) Adaptação das instituições públicas para dar 
acessibilidade a pessoas com excepcionalidade. 

��8- (PR) Garantia de condições para o 
prosseguimento de formas especializadas de 
atendimento aos alunos deficientes que devido às 
suas deficiências tiverem inviabilizada a conclusão 
do Ensino Fundamental, possibilitando outras 
alternativas, evitando-se a terminalidade específica 
prevista no inciso II do artigo 59, da LDB nº 9�94/9�, 
visando não atribuir certificações estigmatizantes 
que venham a impedir a continuidade das relações 
institucionais às quais as PNEEs têm direito, 
independentemente do grau de comprometimento 
de sua necessidade especial.

��9 - (MT) Articular sistematicamente ações 
conjuntas junto às áreas sociais de saúde, trabalho, 
esporte e cultura, buscando incluir os estudantes 
com necessidades especiais na sociedade.

�80 - (DF) Fortalecer a parceria do ensino especial 
com a secretária de saúde, ação social e secretária 
do trabalho.

281- (TO) Intensificar a parceria das escolas com 
as famílias, possibilitando assim um trabalho de 
excelência com os alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

�8�- (TO) Adoção de medidas que garantam melhores 
condições de funcionamento para as bibliotecas das 
Escolas Especiais e Escolas Regulares que têm 
alunos com necessidades educacionais especiais 
inclusos, bem como a aquisição de recursos 
pedagógicos, tecnológicos e assistivos específicos 
para este público.

�8�- (AL) Adaptar a escola a diferentes necessidades 
especiais dos alunos.

�84- (DF) Reduzir o número de aluno por turma 
quando houver alunos especiais com um limite 
máximo de 10 alunos regulares por turma.

�85- (CE) A sala regular com �a 5alunos incluídos 
com deficiência leve terá a metade do número de 
alunos previstos nas salas convencionais. 

�8�- (DF) Criação de mais turmas de altas habilidades 
incentivando e orientando o diagnóstico;

�8�- (AL) Reorganizar a escola e o currículo 
(incluindo LIBRAS, Braille e outras) para que atenda 
aos diversos públicos (portadores de necessidades 
especiais). 

288 - (AL) Disponibilizar profissionais na área de 
saúde, física e mental dentro da escola. 

�89 - (DF) Fortalecer a parceria do ensino especial 
com a secretária de saúde, ação social e secretária 
do trabalho.

�90 - (RS) O modelo de inclusão a ser implementado 
não suprime as escolas especiais nos sistemas, 
considerando a autonomia vigente.

�91 - (DF) Criar monitoria para auxiliar os professores 
nas atividades de vida diária no Centro de Ensino 
Especial.

�9�- (DF) Garantir condições de infra-estrutura para 
as escolas inclusivas preparando e qualificando 
adequadamente o professor para o trabalho 
escolar.

�9�- (RN) Garantir formação continuada que favoreça 
aos profissionais da educação conhecimento e 
prática efetiva às diferentes necessidades dos 
alunos.

�94- (DF) Garantia de atendimento especializado 
como professor de apoio, salas de recurso e 
equipe psicopedagógica para diagnóstico e 
orientação (pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicoterapeuta, fisioterapeuta e orientador 
educacional);

�95- (DF) Garantir o atendimento especializado 
para os alunos com necessidades educacionais 
especiais na área educacional e da saúde, por 
meio da ampliação das equipes de atendimento 
psicopedagógico e das salas de recursos e 
estabelecendo parcerias; 

�9�- (PE) Consolidar as Escolas Especiais como 
parte da prática educacional inclusiva, atuando 
sempre numa perspectiva de inserção social e 
relacionada com as escolas comuns, aprofundando 
a interlocução, o debate, contribuindo para a 
socialização de experiências educacionais.

�9�- (PE) Elaborar diagnóstico sobre a inclusão 
de alunos com deficiência e/ou transtornos globais 
do desenvolvimento nas: escolas comuns, escolas 
especiais, salas de integração e recursos, laboratórios 
de aprendizagem, centros especializados e outras 
iniciativas de atendimentos.

�98- (PE) Garantir a continuidade da oferta de 
escola especial aos alunos com deficiência e/ou 
transtornos globais do desenvolvimento quando a 
educação em escolas comuns, no que diz respeito à 
inclusão no ensino regular, não puder satisfazer as 
necessidades educativas. Para tais alunos a Escola 
Especial apresenta-se como um espaço transitório 
em sua escolaridade.

�99 - (SC) Repensar a escola: na sua estrutura, 
na formulação do currículo, na forma de tratar a 
diversidade.
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�00 - (RN) Respeitar o número de alunos por sala, 
considerando a inclusão de deficientes, de acordo 
coma Lei 9.�94-9�.

�01 - (PR) Reconhecer a Escola Especial como 
espaço de educação no Sistema nacional de 
Educação, de modo a garantir as mesmas orientações 
das escolas comuns, quanto à organização e gestão 
democrática.

�0�- (PR) Garantia de escolas especiais ou instituições 
educativas especializadas que mantenham em 
seus quadros de alunos exclusivamente pessoas 
deficientes, com as adequações curriculares, 
físicas, materiais e profissionais habilitados 
concernentes. Garantia de condições para que 
as escolas especiais ou instituições educacionais 
especializadas constituam seus projetos político-
pedagógicos com destinações específicas para 
os seguintes níveis de escolarização, articulados 
ao currículo oficial do Sistema de Ensino público, 
respeitadas as necessidades específicas dos 
alunos, nos níveis:

I - Educação Infantil: com oferta de Educação 
Essencial de até três anos, e Pré-Escolar de quatro 
a cinco anos.

II - Ensino Fundamental

III– Orientação para o Trabalho e Educação 
Profissional – para alunos que apresentarem 
impossibilidade, em decorrência de suas 
deficiências, de prosseguimento de estudos para o 
Ensino Médio.

�0�- (PR) Agilizar o atendimento de demandas 
apontadas pelos censos e Conselhos Escolares 
subsidiados pelas equipes interdisciplinares de 
natureza pública, dos respectivos Centros de 
Atendimento Especializados, para a ampliação 
de ofertas de vagas e respectivos profissionais 
habilitados, recursos materiais, físicos e financeiros, 
de forma a articular as políticas públicas de 
atendimento das áreas de educação, saúde, 
assistência social, trabalho, esporte, cultura e lazer. 
Ampliar vagas, prioritariamente na rede pública 
de educação, articulando-se com atendimentos 
nas áreas citadas no item anterior, de modo a 
suprir as necessidades da comunidade; garantir 
transporte gratuito adequado e adaptado a pessoas 
deficientes, tanto para seu acesso à escola quanto 
para os atendimentos clínicos concernentes, com 
cobertura também para um acompanhante quando 
comprovada a necessidade, através de parecer da 
equipe interdisciplinar pública, garantindo também 
o transporte intermunicipal e interestadual, quando 
necessário, até que se ofereçam os serviços 
especializados naquela localidade; efetivação da 
lei 15000/0�que dispensa as mães/pais de 50% 

da jornada de trabalho para acompanhamento aos 
filhos deficientes. 

�04- (PR) Manutenção de um setor próprio para a 
gestão do sistema de Educação Especial, em suas 
diversas formas de organização e oferta, garantindo-
lhe unidade em relação ao Sistema Público de 
Ensino, bem como universalidade da oferta, acesso 
e permanência com qualidade, de acordo com a 
demanda levantada por organismos oficiais assim 
como gratuidade, respeitada as suas especificidades. 
Constituição de um Sistema de Educação Especial 
que contemple: a) Programas de complementação 
curricular e suplementação curricular inseridos nas 
escolas comuns em todos os níveis e modalidades do 
Sistema de Ensino Público; b) Escolas especiais ou 
instituições educacionais especializadas:Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Orientação para o 
Trabalho e Formação Profissional; c) Atendimentos 
Especializados Interdisciplinares; d) Instituições de 
caráter Ocupacional, Recreativo, Cultural e Artístico 
ou de manutenção.

�05- (PR) Garantia de instituições de caráter 
ocupacional, recreativo, cultural, artístico ou de 
manutenção quando for o caso, com programas 
desenvolvidos sob a responsabilidade de 
profissionais habilitados na área de Educação 
Especial, que se destinam à deficiência de crianças, 
jovens e adultos sem possibilidades de serem 
inseridos na escola comum e/ou no trabalho 
profissional, em função de acentuada dificuldade 
de aprendizagem decorrente de sua deficiência, 
promovendo o caráter pedagógico e de inserção  

social. Garantia de acesso e permanência dos 
alunos deficientes nas instituições educativas 
especializadas, ou escolas especiais, nas escolas 
comuns de todos os níveis e modalidades da 
Educação Básica existentes no Sistema de Ensino 
que inserirem alunos deficientes as quais deverão 
apresentar as seguintes condições:

I - composição de turmas com formas de organização 
diversificadas e número reduzido de alunos, de forma 
a atender o ritmo de aprendizagem dos alunos e 
possibilitar o atendimento pedagógico individualizado 
que o tipo de necessidade educacional requer:

a) nas escolas comuns, de Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental, as turmas que inserirem 
alunos deficientes deverão conter um máximo de 20 
alunos, não excedendo dois casos de deficiência;

b) nas instituições educativas especiais e nas 
escolas comuns de Ensino Fundamental e Médio, 
turmas com menor número de alunos seguirão 
a recomendação da equipe interdisciplinar 
responsável, considerando as características das 
deficiências apresentadas.



1��

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

�0�- (PR) Garantia de programas de complementação 
curricular, organizados pela secretaria de educação 
e pela escola: formas diversificadas de oferta de 
atendimentos pedagógicos especializados inseridos 
na escola comum, destinados a alunos deficientes 
decorrentes de suas deficiências ou dificuldades 
de/na aprendizagem ou quadros de síndromes que 
apresentem condutas típicas, assim como de suas 
altas habilidades ou superdotação.

�0�- (BA) Criação de centros de educação especial, 
salas multifuncionais e de apoio por direc; adequando 
todas as escolas do ponto de vista físico, material e 
de tecnologias assistivas, garantindo o atendimento 
por especificidade de cada área da educação 
especial.

�08- (GO) Restaurar o espaço físico para 
acessibilidade e ações que promovam a permanência 
dos alunos da Educação Especial, em caráter 
emergencial.

�09 - (PR) Garantia do acesso e permanência nesta 
modalidade de ensino das pessoas deficientes que 
durante o processo educacional apresentem:

I. deficiências vinculadas a causas orgânicas 
específicas: visuais, auditivas, motoras, físicas, 
mentais, múltiplas;

II. transtornos mentais: psicoses, autismos, 
esquizofrenias, neuroses, quadros emocionais, 
levando ou não a condutas típicas;

III. distúrbios de aprendizagem, dificuldades na 
aprendizagem, decorrentes de causas orgânicas ou 
contextuais;

IV. superdotação ou altas habilidades;

V. situações de hospitalização longa ou 
impedimentos prolongados de freqüência escolar 
devidos a enfermidades graves.

310 - (PR) Definir critérios para a contratação de 
professores conveniados para as escolas especiais 
com exigência de formação específica na área.

�11 - (PR) Adequação e atualização de acordo com 
tecnologias atuais, para o processo de inclusão, 
garantindo a qualidade pedagógica, condições de 
trabalho, dotação de trabalhadores em educação 
em número e qualidade adequados, número de 
alunos adequado ao processo de inclusão, recursos 
materiais suficientes e suporte financeiro, para o 
desenvolvimento com qualidade, das atividades 
escolares.

312 - (PR) Proporcionar aos profissionais que 
já atuam com Educação Especial constante 
aperfeiçoamento.

�1�- (PR) Orientações de equipes interdisciplinares, 
de natureza pública e gratuita, alocadas e Centros 
de Atendimento Especializado. Estrutura de trabalho 
aos profissionais da escola com garantia de HORA-
ATIVIDADE para estudos, planejamento, e preparo 
de materiais adequados às necessidades dos 
alunos, e política de capacitação com garantia de 
formação continuada que lhes permita o acesso ao 
conhecimento científico atualizado.

Atualização constante das propostas curriculares, 
com apoio financeiro e incentivos à pesquisa e 
extensão na área, através de entrosamento com 
Instituições do Ensino Superior, incorporando o 
avanço das produções científicas, preservando 
a autonomia das unidades escolares, mas 
preservando também a articulação e a unidade em 
relação ao currículo oficial vigente, respeitadas as 
características das deficiências apresentadas.

�14- (PR) Implementação de ações públicas para 
o atendimento da demanda das listas de espera de 
alunos deficientes que estejam aguardando vagas 
para atendimento escolar ou clínico nas escolas 
especiais públicas, conveniadas, Centros de 
Atendimento Especializados, públicos ou privados, 
bem como nos centros de triagem de crianças e 
adolescentes em situação de risco social ou de 
rua, que deverão apresentar estas listas ao Poder 
Público, com periodicidade máxima de seis meses. 
Condicionamento das renovações de convênios 
com as escolas ou instituições especializadas de 
iniciativa da comunidade, sem fins lucrativos, à 

entrega das listas de espera, além da prestação 
de contas pelas formas oficiais adotadas pela 
área pública, ficando vedadas a instituições 
conveniadas quaisquer formas de cobranças de 
taxas ou contribuições de seus usuários. As escolas 
especiais, públicas ou conveniadas, deverão reger-
se pelos princípios de gestão democrática, como 
as demais escolas públicas, com eleição de seus 
dirigentes e a composição de Conselhos Escolares 
constituídos com a participação da comunidade 
escolar. Aos Conselhos Escolares caberá: a) no 
que tange à gestão financeira das instituições 
educativas especiais, ou escolas especiais, e de 
escolas comuns, de todos os níveis, que insiram 
os alunos deficientes para definir as prioridades 
das destinações dos recursos públicos garantidos 
pelo poder público expressas no projeto político-
pedagógico; b) no que tange à definição, organização 
e execução de programas especializados da 
escola, o controle de critérios definidos pelo 
Sistema de Ensino e pela comunidade escolar, que 
garantam a qualidade e democracia de acesso e o 
acompanhamento da aplicação dos recursos, bem 
como o encaminhamento às instâncias devidas pelo 
não-cumprimento.
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�15- (PR) Instituição de um processo de avaliação do 
aluno que identifique as necessidades educacionais 
especiais por: I – avaliação do desempenho escolar, 
de responsabilidade do estabelecimento de ensino, 
devendo levar em consideração: o desempenho 
nas áreas de conhecimento, a relação professor-
aluno, as potencialidades e dificuldades, a relação 
interpares, a relação família-escola, objetivando a 
implementação e orientações aos avaliandos, e nas 
necessidades comprovadas, encaminhamento para 
a avaliação diagnóstica interdisciplinar; II – avaliação 
diagnóstica interdisciplinar, de responsabilidade das 
equipes interdisciplinares, e no caso dos alunos 
dos estabelecimentos de ensino públicos, através 
de equipes alocadas em Centros de Atendimentos 
Interdisciplinares, eminentemente públicos e 
gratuitos.

�1�- (PR) Garantir a continuidade e manutenção 
das Escolas de Educação Especial para atender 
os alunos com deficiências acentuadas, com 
financiamento do poder público.

�1�- (PR) Materiais didático para as classes 
especiais proporcionando um melhor atendimento 
aos alunos.

318 - (PR) Contratação de profissionais qualificados, 
através de concurso público, por área de deficiência/
necessidade, para desenvolverem um trabalho 
efetivo junto aos alunos deficientes.

�19 - (PR) Garantia da oferta da Educação Especial 
que se constitui, em um conjunto de condições 
diferenciadas quanto às formas e aos procedimentos 
em relação às deficiências dos alunos, no âmbito 
da escola comum, em todos os níveis de ensino, e 
atendimento especializado nos âmbitos de escolas 
especiais e centros de atendimento especializados 
interdisciplinares, articuladas em atendimentos 
nas áreas de educação, saúde, assistência, 
trabalho, esporte, cultura e lazer, compreendendo 
os respectivos profissionais capacitados e 
especializados, recursos materiais, físicos e 
financeiros.

��0- (PR) Formas de inserção escolar com critérios 
que considerem os limites e possibilidades dos 
alunos deficientes evitando-se a adoção exclusiva 
do critério de nível cognitivo, levando em conta 
também os aspectos sócio-históricos.

��1 - (PR) Os atendimentos pedagógicos adicionais 
para alunos deficientes que estejam inseridos em 
classes comuns, em programas de complementação 
curricular (para as deficiências, dificuldades 
de aprendizagem, quadros de síndromes que 
apresentem condutas típicas), ou suplementação 
curricular (para as altas habilidades e superdotação), 
serão desenvolvidos sob a responsabilidade de 
professores com formação específica em Educação 

Especial; os professores das salas comuns que 
tiverem alunos deficientes deverão ter assegurado 
pelo Sistema de Ensino a capacitação prévia na área, 
conforme previsto pelo artigo 59, inciso III da LDB/9�, 
e de acordo com o estipulado pelos incisos VII e VIII 
deste item; nas instituições educativas especiais, 
a delimitação do número de alunos por turma 
seguirá a recomendação da equipe interdisciplinar 
responsável, considerando as características das 
necessidades especiais apresentadas.

322 - (PR) Acompanhamento de profissionais 
com formação específica em Educação Especial 
assessorando as escolas comuns e escolas 
especiais nas adequações curriculares, com 
conteúdos socialmente significativos, vinculados à 
proposta curricular da Rede Pública de Ensino.

���- (PR) Adequação do projeto político-pedagógico 
ao currículo oficial do Sistema de Ensino Público 
por todas as escolas especiais, de Educação 
Infantil e Básica, públicas, conveniadas ou privadas, 
atendendo ao disposto pelo artigo �4da LDB nº 
9�94/9�, e seus respectivos incisos.

324 - (PR) Encaminhamentos dos alunos deficientes 
para programas especializados (ofertados em turmas 
especiais nas escolas comuns, ou, em instituições 
educativas especializadas/escolas especiais), 
feitos com critérios e processos prioritariamente 
qualitativos, garantidos por formas de avaliação 
e acompanhamento continuados, no período 
antecedente e posterior ao encaminhamento, de 
no mínimo � (seis) meses, objetivando aproximar 
as propostas curriculares de origem e de destino,  
invalidando-se quaisquer formas de avaliação 
classificatória.

��5- (PR) Garantia de adequações curriculares 
comprometidas com o acesso e a permanência, 
com qualidade, dos alunos deficientes que 
deverão ser implementadas, seja em instituições 
educacionais especializadas, seja em instituições 
educacionais comuns, em todos os níveis de ensino 
e modalidades, em consonância com o currículo 
oficial em vigor, respeitadas as condições expressas 
no item anterior e seus incisos.

���- (PR) Garantia de atendimento especializado 
interdisciplinar destinado aos alunos deficientes 
diversificado em programas prioritariamente 
públicos, executados por profissionais habilitados, 
integrantes de equipes interdisciplinares 
obrigatoriamente articuladas às escolas das PNEEs 
sob sua responsabilidade, objetivando propiciar 
condições de desenvolvimento global, pessoal e 
social dos educandos.

���- (PR) Garantia de constituição e organização de 
equipes de atendimento especializado interdisciplinar, 
de natureza pública e gratuita, alocadas em 
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Centros de Atendimento Especializado, distribuídos 
por regiões ou bairros, de responsabilidade do 
poder público, em suas respectivas esferas de 
competência, estadual ou municipal, através da 
articulação de políticas sociais públicas integrando 
as áreas de educação, saúde, assistência social. 

��8- (PR) Implementação da portaria do MEC nº 
1�9�, de ��de dezembro de 1994, que recomenda 
a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político-
educacionais na normalização e integração da 
pessoa deficiente”, ampliando a abrangência da 
referida portaria para os cursos de formação de nível 
médio para professores, além dos cursos superiores 
(pedagogia, psicologia, licenciaturas, ciências 
da saúde, educação física, pedagogia hospitalar, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
medicina, nutrição, odontologia, terapia ocupacional, 
serviço social), e demais cursos superiores afins.

��9 - (PR) Possibilitar e estimular o Protagonismo 
Juvenil aos alunos deficientes, bem como a 
participação em associações, grêmios e conselhos 
específicos.

��0 - (BA) Desenvolver políticas para criação 
de núcleos de estudos e de prática da educação 
transdisciplinar. 

��1 - (PR) Implementação da portaria do MEC nº 
1�9�de de dezembro de 1994, que recomenda 
a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político-
educacionais na normalização e integração da 
pessoa deficiente”, ampliando a abrangência da 
referida portaria para os cursos de formação de nível 
médio para professores, além dos cursos superiores 
(pedagogia, psicologia, licenciaturas, ciências 
da saúde, educação física, pedagogia hospitalar, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
medicina, nutrição, odontologia, terapia ocupacional, 
serviço social), e demais cursos superiores afins.

���- (PR) Mudança nos critérios do vestibular para 
alunos surdos. O surdo tem sua língua própria, 
diferente do português (a LIBRAS é reconhecida 
como língua, como lei).

���- (PR) Que todas as escolas tenham espaço 
físico que seja aprovado pela vigilância sanitária e 
que o memorial descritivo-pedagógico seja aprovado 
e fiscalizado pelo Conselho Estadual de Educação.

��4- (PR) Destaca-se também que deve ser 
garantido espaço físico adequado aos portadores de 
necessidades especiais que freqüentam as escolas 
do campo, bem como o transporte escolar seguro e 
adequado aos cadeirantes e deficientes visuais.

��5- (PR) Buscar as devidas articulações com 
as esferas federal, estadual e municipal, para: 
a) garantir a manutenção da Educação Especial 

pública e gratuita, a partir de políticas sociais 
básicas articuladas com as esferas federal, 
estadual e municipal, com universalização de 
acesso e permanência com qualidade, em todos 
os seus níveis, modalidades e programas, sejam 
os desenvolvidos nas instituições especializadas e 
Centros de Atendimento Especializados, sejam nas 
escolas comuns, devendo ser de sua competência, 
através de sistema próprio, a organização, 
ampliação e implementação de seus profissionais 
habilitados, recursos materiais, físicos e financeiros 
para atendimento da demanda, levantada através de 
censos realizados anualmente, bem como através 
dos Conselhos Escolares e Tutelares e respectivas 
equipes interdisciplinares; b) controlar, acompanhar 
e adequar aplicação dos recursos destinados 
à Educação Especial, com a participação dos 
Conselhos Escolares;

���- (PA) Implantação de políticas públicas na 
modalidade de Educação Especial nos princípios às 
adversidades e direitos a inclusão das pessoas com 
deficiências e alta habilidade.

8 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

���- (RS) Incluir após o item 11do parágrafo �0 
do Documento Referência: - Elaborar políticas de 
Educação Ambiental para que seja superada a visão 
que as riquezas naturais são inesgotáveis.

��8- (PR) Promover uma Educação Ambiental de 
caráter crÍtico e emancipatório, desvinculado de  

empresas e organismos ligados ao agronegócio, 
que tenha por função mostra a comunidade os 
impactos e malefícios provocados pelo uso de 
agrotóxicos, organismos geneticamente modificados 
e a presença do latifúndio no campo brasileiro, nos 
estabelecimentos públicos e privados de Educação 
Básica. 

��9 - (SC) Articular ao sistema de ensino as três 
esferas (municípios, estado e federação) para 
repasse e execução das políticas públicas de 
educação ambiental. 

�40 - (SC) Articulação das ações projetos e 
programas de educação ambiental nas esferas 
federal, estadual, municipal, em sintonia com 
as diretrizes do programa nacional de educação 
ambiental (PRONEA) e a política nacional de 
educação ambiental ( PNEA) – lei nacional de 
educação ambiental.

�41 - (TO) Adotar políticas educacionais voltadas 
para as questões ambientais, não permitindo que o 
avanço tecnológico prejudique o meio ambiente;
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�4�- (PR) Inserir uma concepção de desenvolvimento 
sustentável, articulado com a Política e a orientação 
Nacional que vem sendo apontada pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
suas diretrizes e, no caso específico dos povos do 
campo, na Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos povos e comunidades tradicionais 
(Decreto �.040/0�).

�4�- (PR) Inserção da demanda “Educação 
Ambiental” nos livros didáticos, e a criação de 
critérios de avaliação no PNLD que atendam a 
Educação Ambiental.

344 - (PR) Garantia de financiamento público 
para: aquisição e produção de materiais didáticos 
pedagógicos, voltados à Educação Ambiental. 

�45- (BA) Garantir a participação de educadores na 
construção das diretrizes da educação ambiental.

�4�- (PR) Garantir nos cursos de licenciaturas e 
bacharelados das instituições de Ensino Superior, 
públicas e privadas, a inserção de conteúdos de 
Educação Ambiental. 

�4�- (PR) Garantir a compra direta com o agricultor 
familiar e organizações familiares, produtoras de 
alimentos saudáveis, orgânicos e agroecológicos 
para a merenda das escolas públicas, utilizando-
se de recursos federais, estaduais e municipais, 
como uma ação de implementação de Educação 
Ambiental. 

�48- (ES) A Educação Ambiental não está 
contemplada de modo satisfatório nos eixos do texto 
base. A Educação Ambiental é uma dimensão da 
educação. Considerando que a educação reproduz 
o modelo de uma sociedade não ambiental, onde 
predominam o individualismo, a degradação dos 
recursos naturais, as relações de dominação e a 
manutenção do status quo, o adjetivo ambiental 
enfatiza a necessidade de uma transformação nas 
relações sociedade/natureza.

Assim, para que a educação seja de fato ambiental 
é necessário que ela seja contra-hegemônica, 
crítica e transformadora (conforme a Lei da Política 
Nacional de Educação Ambiental – nº. 959�). A EA 
é de grande complexidade, pois abrange os fatores 
sociais, econômicos, culturais, éticos e políticos. 
Nesse sentido, faz-se necessária uma abordagem 
mais abrangente e profunda das questões ambientais 
no âmbito escolar.

�49 - (MT) Garantir a construção de práticas e projetos 
político-pedagógicos que contemplem a educação 
ambiental e o desenvolvimento sustentável;

�50 - (PR) Inserção da Educação Ambiental nas 
diferentes disciplinas do currículo, bem como, no 
Projeto Político Pedagógico. 

9 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
RISCO

�51 - (AP) Repensar a escola na sua estrutura 
contemplando a diversidade a partir da realidade 
social, cultural, política e econômica da comunidade 
onde ela esta inserida. Priorizado o foco para os 
grupos vulneráveis (crianças e jovens em risco 
social, profissionais do sexo).

�5�- (AL) - Estabelecer parcerias com a assistência 
social, conselho tutelar e secretaria de saúde 
para desenvolvimento de projetos educativos nas 
Secretarias e escolas.

�5�- (PR) Garantia de formação dos educadores 
(professores e funcionários) acerca do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

�54- (MA) Ampliar as redes de atendimento à 
criança e ao adolescente por meio de programas 
como PROERD, GEAPE, CREAS e instituições de 
educação, saúde, justiça, etc. de forma articulada.

10 - DIVERSIDADE SEXUAL

�55- (SC) Incluir no parágrafo 4� do Documento 
Referência:  

Sabemos que o tempo de permanência na escola é 
fator diferencial no sucesso de crianças e jovens e 
aqueles em situação de risco e exploração são os 
mais afetados pelo baixo tempo de escolaridade. É 
preciso, pois, afirmar a necessidade de implantação 
do tempo integral para essa população infanto-
juvenil, vítima do trabalho escravo, do trabalho 
infantil e de situação de risco, como medida 
imediata. O fato de estarmos vivendo no século XXI, 
com características de uma busca pela liberdade 
individual, pela democratização de todos os espaços 
e pelo fim dos preconceitos, somos desafiados 
a desenvolver a formação de cidadãos e cidadãs 
que respeitem as diferentes orientações sexuais. É 
também na escola que as diferenças se manifestam 
e nem sempre os trabalhadores/as em educação, 
estudantes, pais e mães dos estudantes reúnem as 
condições para conviver com o diferente. Portanto, a 
escola é o espaço vital para assumirmos a luta contra 
todas as formas de discriminação, do negro, da 
mulher, do imigrante, do pobre e dos homossexuais, 
dedicando uma atenção especial à discussão e 
prevenção das formas de contrair o vírus do HIV/
AIDS e na manifestação da solidariedade e respeito 
a todos indistintamente. Neste sentido, devemos 
trabalhar para incluir temas relativos à sexualidade e 
homossexualidade nos conteúdos, currículos, livros 
e outros materiais didáticos. Incentivar e fomentar 
políticas de combate à homofobia nos ambientes de 
educação formal, em todos os seus níveis, através 
da formação continuada dos/as profissionais da 
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educação, ampliando o debate sobre orientação 
sexual, incluindo a homossexualidade como 
alternativa legítima de manifestação afetiva e sexual 
do ser humano. O Brasil está deixando de ser um país 
jovem e se transformando em um país de idosos/as, 
em função do crescimento da faixa etária acima de 
�0 anos. Estudos realizados apresentam projeções 
de crescimento da população de idosos/as, em 
�005 ocupamos o �º lugar mundial de população 
idosa, em �0�5, serão �4 milhões de pessoas 
idosas. Torna-se necessário que saiamos do campo 
das preocupações para uma ação mais efetiva 
na defesa dos direitos e a conquista de políticas 
públicas que venham atender aos/as aposentados/
as e idosos/as. Devemos cobrar do poder público 
espaço na mídia para realização de um trabalho 
educativo sobre o processo de envelhecimento; 
que o ministério da educação tenha atenção na 
seleção dos livros didáticos, reprovando os que 
tratam de forma discriminatória os/as aposentados/
as e idosos/as. Discriminar, desdenhar, promover 
qualquer forma de humilhação aos idosos/as é 
crime. o processo de envelhecimento deve ser 
tratado à luz dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, criando laços de solidariedade entre as 
gerações. É preciso repensar a cidade, a economia 
e a política para garantir a inclusão social de toda a 
população numa perspectiva socialista”.

�5�- (BA) Desenvolver e ampliar programas de 
formação inicial e continuada em sexualidade 
e diversidade, visando superar preconceitos, 
discriminação, violência sexistas e hemofóbicos no 
ambiente escolar e assegurar que a escola seja um 
espaço pedagógico, livre e seguro para todos/todas, 
garantindo a inclusão e a qualidade de vida. 

�5�- (BA) Revisitar e implementar diretrizes, 
legislações e medidas administrativas para os 
sistemas de ensino promoverem a cultura do 
reconhecimento da diversidade de gênero, identidade 
de gênero e orientação sexual no cotidiano escolar.

�58- (PR) Produzir materiais para estudo nas 
escolas, na formação inicial e continuada, da 
história da feminização da profissão do magistério. É 
necessário conhecer nossa história para a superação 
das discriminações fortemente presentes.

�59 - (PR) Propor medidas punitivas mais rígidas 
sobre assédio sexual no âmbito educacional.

��0- (PR) Criação de fóruns infanto-juvenis para 
trabalharem questões de gênero e diversidade 
sexual, possibilitando a comunidade escolar (mães, 
pais, trabalhadoras/es em Educação, alunas/os) 
participarem e serem multiplicadoras/es de idéias 
e práticas sobre estas questões, em espaços 
escolares e extra-escolares.

��1 - (SC) Levantar a discussão sobre “linguagem 
sexista” e discriminatória às mulheres, levando 

esta discussão para a sala de aula e para todos os 
ambientes de trabalho.

���- (RN) Garantir parcerias com as coordenadorias 
(mulher-igualdade racial, Mov. sociais; mulheres 
feministas constituindo um grupo permanente de 
formadores para trabalharem a questão de gênero, 
raça, orientação sexual.

���- (SC) Colocar no currículo a luta das mulheres 
contra a opressão, o machismo e a violência 
sexista.

��4- (RN) Promover campanhas educativas e 
preventivas de combate a violência doméstica 
e de exploração sexual de meninas e meninos, 
como também que incentive a divisão das tarefas 
domésticas.

��5- (PR) Trabalhar nas escolas temas relacionados 
à saúde da mulher, a mercantilização do corpo 
das mulheres, à sexualidade, à violência e toda 
discriminação, procurando refletir e propor formas 
de resistência.

���- (PR) Exigir a equiparação salarial entre 
mulheres e homens no serviço público, com a  

mesma exigência de formação no ato do ingresso 
da carreira.

���- (RN) Garantir um sistema educacional não 
discriminatório que não reproduza estereótipos de 
gênero, raça, etnia, orientação sexual.

��8- (PR) Garantia de que a produção de todo e 
qualquer material didático-pedagógico utilize a 
categoria “gênero” como instrumento de análise de 
tais materiais e que não se utilize uma linguagem 
sexista, homofóbica e discriminatória.

��9 - (PR) Aprovar lei que puna a prática do assédio 
moral, no âmbito das esferas municipais, estaduais 
e federais, sabendo-se que tais práticas têm 
vitimizado principalmente as mulheres.

��0- (PR) Problematizar e propor medidas de 
combate, estimulando a denúncia de casos de 
pedofilia no âmbito educacional. 

��1 - (PR) Inserir os estudos de gênero e diversidade 
sexual no currículo das licenciaturas.

���- (PR) Inserção de termos que remetem à história 
das mulheres negras em todos os documentos 
norteadores da Conferência Estadual e Nacional, 
para evitar a invisibilidade de um grupo que sofre 
dupla discriminação.

���- (TO) Trabalhar a sexualidade e as diversidades 
sexuais no contexto escolar, a partir do conhecimento 
científico.
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��4- (PR) As discriminações também se reproduzem 
no currículo quando temos disciplinas consideradas 
“naturalmente” femininas e outras “naturalmente” 
masculinas. O paradigma do conhecimento escolar 
são os comportamentos masculinos, considerados 
importantes, dignos de serem conhecidos pelas 
novas gerações. Assim como identificamos no 
currículo um artefato de raça/etnia tanto quanto 
de gênero e de classe, onde se reproduzem as 
relações de poder em movimento na sociedade 
capitalista. Temos que repensar a história e a cultura 
no currículo, temos que acrescentar a história das 
mulheres, a história da luta de classes que resultou 
no 8 de Março, a situação da mulher no presente, 
e nos coloca a necessidade de construir currículos 
que reflitam tanto a experiência masculina quanto 
a feminina. O valor social e as representações da 
mulher nessa sociedade continuam fora da pauta 
da escola, porque este debate vai acabar revendo 
as estruturas de poder e as bases patriarcais sobre 
as quais se assentam a sociedade capitalista. Tanto 
que as comemorações do Dia 8 de Março, data com 
forte conteúdo político reivindicatório das mulheres 
trabalhadoras, têm sido apropriadas pelo mercado, 
pela mídia mercantil que vem tentando transformá-
la em mais uma data de consumo.

��5- (PR) Embora educadoras e educadores 
digam que não façam distinção entre os gêneros, 
as relações de poder, e neste caso o poder 
masculino, perpassam e são reproduzidos em toda 
a organização do trabalho pedagógico e na estrutura 
da escola. Currículos, normas, procedimentos de 
ensino, teorias, linguagens, materiais didáticos, 
processos de avaliação são, seguramente, lugares 
das diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe 
– constituídos por essas distinções e, ao mesmo 
tempo, seus produtores. É preciso questionar não 
apenas o que ensinamos, mas o que dizemos e 
fazemos, bem como os sentidos que os alunos e 
alunas dão ao que aprendem.

���- (PR) Mesmo sabendo que �0% dos lares 
brasileiros são chefiados por mulheres e do aumento 
de sua participação no mundo do trabalho, as mulheres 
continuam sendo identificadas pelos papéis sociais 
de esposas, mães ou filhas. Enquanto os homens 
são valorizados como indivíduos em si, autônomos, o 
status da mulher deriva originalmente de sua relação 
com outras pessoas. É dessas relações, muito mais 
do que de sua individualidade, que a mulher obtém 
sua autoridade; são consideradas sujeitos sociais 
relevantes apenas em relação à família, aos filhos, 
aos maridos e aos cuidados que lhe cabem. A mídia, 
a escola, a igreja e muitas outras instituições sociais 
reforçam esta marca de identidade do gênero 
feminino. Em relação à mídia, estudos mostram que, 
mesmo constituindo 5�% da população mundial, as 
mulheres aparecem em apenas �1% das notícias na 
televisão. No rádio é ainda pior: 1�%. Numa análise 
qualitativa da presença das mulheres como fontes 

em reportagens, o estudo mostra que a opinião 
feminina é retratada em somente 14% dos artigos 
sobre política e �0% sobre economia, os dois 
temas que dominam a agenda dos países. Mesmo 
em temas como violência doméstica, que afetam 
profundamente as mulheres, é a voz do homem que 
prevalece em �4% dos casos.

���- (PR) As relações de poder que estão na base da 
produção das diferenças entre os gêneros masculino 
e feminino continuam silenciadas no currículo e 
nos materiais e documentos oficiais, reforçadas 
pelas demonstrações cotidianas de machismo 
nas relações entre jovens de ambos os sexos, da 
educação sexista, que “espera” comportamentos 
e valores diferenciados para meninos e meninas e 
até da discriminação que ocorre com o Magistério, 
majoritariamente feminino e com salários sempre 
abaixo dos outros servidores do Estado. Para tarefas 
com a mesma complexidade outros profissionais 
de curso superior recebem salários maiores. A 
discriminação se vincula aos salários pagos às 
professoras, sobretudo da educação infantil e do 
ensino básico. Quanto mais subimos no grau de 
estudos, mais os salários aumentam (e a presença 
masculina também) até chegar no nível universitário. 
Por que uma educadora de Centro de Educação  

Infantil deve ganhar tão menos que um professor 
universitário? Por que nossa sociedade resolveu 
não valorizar a educação das crianças pequenas e 
suas/seus professoras/es?

��8- (PR) O Projeto Político-Pedagógico da Escola 
deve ter como pressuposto básico a ruptura com 
padrões conservadores, machistas, sexistas, 
racistas, elitistas e homofóbicos. O PPP deve 
explicitar o que será feito na escola para dar conta 
destas superações, no regimento da escola, na 
organização do trabalho pedagógico, na gestão 
da escola, na organização do espaço escolar e na 
construção curricular.

��9 - (PR) Formar grupos de trabalho e coletivos 
específicos para debater as questões de gênero 
e diversidade sexual, em todas as Secretarias de 
Educação e suas extensões.

�80 - (DF) Implantação de projetos de educação 
sexual nas escolas.

�81 - (AL) Que os PPP dêem conta das temáticas 
(gênero, etnia, diversidade sexual) no seu marco 
inicial e operacional. 

�8�- (PR) Potencializar a Escola, através de debates, 
como espaço de transformação, rompendo com a 
lógica da reprodução capitalista e dos valores por 
ela impostos e inculcados, como o de uma educação 
sexista, racista, elitista e homofóbica.

�8�- (PR) Estabelecer diálogos e criar mecanismos 
de formação sobre a sexualidade, sobre as estruturas 
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historicamente violentas do estado brasileiro: 
oligárquico, patriarcal, patrimonialista, escravista.

11 - ORGANIZAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR

�84- (PR) Criar unanimidade à escola em tempo 
integral, contemplando conhecimentos clássicos e 
projetos culturais vinculados do mundo do trabalho, 
contraturno, etc. Espaço de formação integral.

�85- (AC) Flexibilizar a organização do cumprimento 
da jornada letiva no meio rural, devidamente 
previstos no Projeto Político Pedagógico da escola, 
com apreciação do Conselho Estadual de Educação, 
considerando que a organização do tempo escolar na 
zona rural amazônica precisa obedecer a uma lógica 
que se harmonize com os ciclos da natureza.

�8�- (PR) Garantir condições para que a escola 
se afirme como espaço diferenciado, prazeroso, 
alternativo e humanizador, com redução de número 
de alunos/as por turma, com redução da jornada 
de trabalho docente com mais tempo para o 
desenvolvimento humano dos/as trabalhadores/as 
em educação.

�8�- (PR) Redução da jornada de trabalho sem 
redução de salário, pois entendemos que reduzir a 
violência na escola implica em melhorar as condições 
de trabalho dentro dela tanto para alunos/as quanto 
para professores/as.

12 - VIOLÊNCIA NA ESCOLA

�88- (PR) Permanente debate sobre as questões 
de violência, disciplina/indisciplina, como também 
aprofundamento sobre o ECA e as mudanças no 
Código Penal Brasileiro.

�89 - (PR) Criar estratégias colegiadas advindas 
do âmbito escolar, as quais devem compreender 
ações diagnósticas, analíticas, informativas (de 
esclarecimento), conclusivas (de enfrentamento) às 
violências e seus mecanismos de manifestação no 
âmbito escolar. 

13 - EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICA 

�90 - (ES) No item 10 do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir adoção de medidas político-
pedagógicas que garantam tratamento ético e 
espaço propício às questões de raça/etnia, gênero, 
juventude e de sexualidade na prática social da 
educação, por construção de medidas político-
pedagógicas que assegurem posturas éticas e 
praticas educacionais que atendam a diversidade.

�91 - (RJ) No item 10 do parágrafo �0 do Documento 
Referência, substituir tratamento ético e espaço 

propício às por visibilidade e respeito à diversidade, 
assegurando a inclusão das. 

392 - (MG) Incluir no final do item 10 do parágrafo 60 
do Documento Referência: em todas as instituições 
de ensino. 

�9�- (AP) Garantir em todos os Sistemas de Ensino, 
uma política inclusiva, que supere os estereótipos 
de gênero, étnico-racial e orientação sexual.

�94- (DF) Reforçar a educação pública laica para 
evitar o preconceito de etnias e orientação sexual;

�95- (MG) Elaboração de referenciais nacionais 
para formação de educadores do campo e 
afrodescendentes.

�9�- (PR) Garantia, a partir de um recorte étnico, 
de estudos e ações de combate à evasão escolar e 
repetência. 

�9�- (PR) Propor mecanismos que visem tratar os 
casos de racismo na escola, por meio do Regimento 
Escolar, Conselho Escolar, Equipe Multidisciplinar 
(no caso do Paraná), entre outros.

�98- (MT) Realizar parcerias com as Universidades 
Públicas para que as mesmas cumpram seu papel 
de investigação científica produzam e socializem 
os materiais didáticos sobre a diversidade étnico 
racial. 

�99 - (AP) Promover a reformulação e sistematização 
dos livros didáticos para que sejam superados os 
estereótipos de gênero, étnico-racial e orientação 
sexual.

14 - MOVIMENTOS SOCIAIS

400 - (MG) No parágrafo 55 do Documento 
Referência, substituir eles por quando.

401 - (ES) No parágrafo do Documento Referência, 
substituir: Eles, por Os quais. 

40�- (TO) Incluir no início do item � do parágrafo 
59 do Documento Referência: Estejam abertas ao 
diálogo que garantam ações conjuntas, envolvendo 
os movimentos sociais e as comunidades.

40�- (MT) Promover o diálogo com os movimentos 
sociais e a comunidade, reconhecendo a sua 
trajetória de luta pelo respeito à diferença, como 
atores políticos centrais na delimitação das ações. 

404- (PR) Proporcionar espaços para garantir 
contato com os movimentos sociais que tratam 
desta temática para troca de experiências e 
socialização dos estudos bem como participar de 
suas atividades, reforçando o movimento feminista 
nacional e internacional.
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15 - EDUCAÇÃO PARA A PAZ

405- (RS) Incluir após o item 11do parágrafo �0 
do Documento Referência: Quanto a Cultura de 
Paz: Oportunizar a formação de docentes na área 
específica de atuação.

40�- (PR) Mudança de enfoque da proposta de 
Educação para a Paz: que se torne como referência 
os estudos teóricos sobre violência, sobre a política 
de progressiva criminalização da pobreza, sobre 
as conseqüências do desmonte dos sistemas 
de seguridade social e a progressiva política de 
encarceramento dos pobres como resposta ao 
empobrecimento da população, estudos sobre a 
produção de uma cultura do medo e de uma cultura 
da violência desde os Estados Unidos e que, através 
da indústria cultural, são disseminadas entre nós.

40�- (PR) Superar a violência na escola pressupõe 
refletir sobre a produção da violência na sociedade 
capitalista, numa dimensão macro, mas também 
construir relações democráticas no cotidiano da 
escola.

OUTRAS PROPOSTAS

(De caráter conceitual ou descritivo, ou que 
caracterizam ações que se referem ao âmbito 
estadual, municipal e escolar)

408- (PR) Ações articuladas de todos os Ministérios e 
Secretarias (esferas federal, estaduais e municipais) 
com vistas a atender ao que precede a legislação 
específica.

409 - (TO) A SEDUC comprometer-se-á e 
acompanhará, juntamente com o poderes público 
Municipal e Federal, a criação e a manutenção das 
escolas técnicas e agrícolas, a garantia de condições 
financeiras e técnico-pedagógicas, e a participação 
efetiva da comunidade, visando ao desenvolvimento 
da educação do campo.

410 - (TO) A SEDUC, em articulação com os 
municípios e a União, implantará um programa de 
alimentação para os alunos da educação do campo 
em todos os níveis, adquirindo prioritariamente 
produtos da agricultura familiar e camponesa.

411 - (SC) Combater o capitalismo que sobrevive da 
fome e da pobreza de mais da metade da população 
mundial, da opressão, do racismo, do machismo, da 
homofobia, da xenofobia e de tantas outras formas 
de intolerância no intuito de dividir para reinar

41�- (TO) A SEDUC garantirá, em parceria com os 
Conselhos de Educação e com a participação de 
segmentos sociais, a reformulação dos currículos 
escolares, introduzindo referências, conceitos, 

sentimentos e conteúdos voltados para a diversidade 
cultural, racial, econômica e social brasileira, 
baseada no princípio da igualdade e da justiça.

41�- (TO) A SEDUC manterá as escolas do campo 
por meio de parcerias com a união e os municípios, 
promovendo parcerias com ONG, movimentos 
sociais, sindicatos, Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, visando à 
formação profissional do educando e atendendo às 
peculiaridades da região.

414- (TO) Fortalecer os vínculos da escola com as 
famílias. 

415- (CE) - O Estado do Ceará prestará apoio técnico 
e financeiro às experiências de Escola Familiar 
Agrícola - EFA existentes ou a serem criadas, 
viabilizando dotações orçamentárias próprias.

41�- (CE) A escola trabalhará as questões 
socioambientais de forma transversal e 
contextualizada com outras dimensões tais como: 
a pluralidade étnico-racial, saúde, gênero, trabalho, 
consumo e direitos humanos.

41�- (AL) Implantação de Educação inclusiva em 
todos os Municípios, no campo e na cidade. 

418- (DF) Possibilitar discussões mais amplas do 
ensino especial na estratégia de matrícula.

419 - (CE) O governo do estado do Ceará em 
parceria com os governos municipais dotará 
as escolas, os núcleos, centros e as salas de 
recursos multifuncionais, de condições plenas de 
funcionamento – professor itinerante, Instrutores 
e Intérprete de libras, Instrutores de Braille, 
psicopedagogos e professor com formação 
especializada para a inclusão socioeducacional dos 
alunos com necessidades educacionais especiais 
em classes comuns.

4�0 - (CE) Aprender a conviver com as diferenças e 
respeitar diversidades.

4�1 - (CE) A SEDUC, em parceria com órgãos 
governamentais e não governamentais, encaminhará 
pessoas com necessidades educacionais especiais 
para atendimento especializado.

4��- (CE) A SEDUC, em parceria com órgãos 
governamentais, não-governamentais e empresas, 
buscará a inserção de educandos e egressos do 
ensino fundamental e médio, com necessidades 
educacionais especiais, no mercado do trabalho.

4��- (MG) Criação de legislação estadual que ampare 
o atendimento escolar diferenciado às escolas do 
campo, indígenas e de afrodescendentes.
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4�4- (MG) Mudar a representatividade do conselho 
estadual de educação de modo a atender e respeitar 
a diversidade de instituições e organizações sociais 
ligados à educação.

4�5- (DF) Promover a mudança de visão 
cultural, conscientização da sociedade através 
do comprometimento do Estado por meio de 
desenvolvimento de políticas públicas e subsídios a 
projetos elaborados pelas escolas;

4��- (CE) A SEDUC, em articulação com os 
movimentos sociais, as escolas, as SME, incentivará 
e garantirá a produção e publicação de materiais 
didáticos e pedagógicos específicos, em número 
suficiente para atender alunos e professores 
indígenas e afro-descendentes, de acordo com as 
legislações específicas de cada grupo étnico. 

4��- (PR) Constituição de Conselho Estadual da 
Educação Escolar Indígena - com caráter consultivo 
e deliberativo - como mecanismo institucional que 
atenda as especificidades das escolas indígenas, 
considerando a territorialidade e organização social 
dos povos indígenas.

4�8- (PR) Indicação aos Conselhos Estaduais 
de Educação para que instituam normas 
complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura afro-brasileira 
e Africana, a exemplo da Deliberação 04/0�do 
Conselho Estadual de Educação do Paraná.

4�9 - (RN) Garantir que o Estado programe políticas 
educacionais que assegure a efetiva eqüidade e 
universalidade de acesso a um ensino de qualidade 
e fortalecimento dos conselhos de educação e 
outras instâncias de controle social.

4�0 - (RN) Respeitar a diversidade cultural e 
socioeconômica de todos;

4�1 - (PR) Considerando que a linguagem, tanto 
oral quanto escrita, constitui-se num instrumento de 
poder do qual professores(as), como formadores(as) 
atentem para a adoção de uma linguagem não-
discriminatória e não-preconceituosa nas várias 
práticas pedagógicas. Por exemplo, utilizar e efetivar 
o respeito e não a tolerância às diferenças.

4��- (CE) As escolas diferenciadas indígenas e 
afro-descendentes serão acompanhas pela SEDUC 
e pelas CREDE, em regime de colaboração com os 
sistemas municipais, de maneira a garantir a inserção 
de jovens e adultos no mercado de trabalho.

4��- (CE) Os programas de educação diferenciada, 
intercultural e bilíngüe/multilíngüe dos povos 
indígenas, afro-descendentes e comunidades 
quilombolas, serão construídos pelas próprias 

comunidades com apoio técnico das SME, SEDUC 
e Universidades, e voltados para o fortalecimento 
de sua memória histórica, a reafirmação e a garantia 
de suas identidades étnicas e seus territórios, na 
valorização das línguas, crenças, tradições, artes e 
ciência dos povos. 

4�4- (DF) Implementação e compreensão efetiva do 
currículo.

4�5- (BA) Realizar a avaliação institucional com 
foco na intencionalidade dos currículos dos cursos 
de licenciatura e a interação da universidade com a 
comunidade escolar. 

4��- (BA) Construir um currículo a partir de uma 
ampla discussão de cada região, respeitando os 
princípios de gestão democrática onde todos os 
segmentos da comunidade escolar possam ser 
contemplados, bem como, adequar a proposta 
curricular das unidades escolares às novas 
demandas da sociedade, visando à inclusão de 
alunos com necessidades, à prática da alteridade, 
abordando a intencionalidade curricular.

4��- (RR) Construção de um projeto político-
pedagógico que contemple um planejamento de 
atividades e um processo avaliativo que desenvolva 
as potencialidades, a criatividade e favoreça o 
exercício da cidadania.

4�8- (DF) Momentos de discussão da auto-imagem 
com o intuito de diminuir o preconceito enaltecendo 
as diferenças.

4�9 - (PR) Que sejam instalados grupos de trabalho, 
nas esfera municipal, estadual e federal, para 
escutar as demandas das comunidades ciganas no 
que se refere à educação e para a implementação 
de programas de educação para as comunidades 
ciganas.

440 - (PR) Temos de modificar para nossa linguagem, 
procurando não reproduzir o sexismo, o racismo, o 
elitismo e a homofogia. Gênero é uma construção 
social, daí que as diferenças entre essas categorias 
são uma construção social de homens e mulheres, 
apropriada pelo capitalismo como forma de 
construir, legitimar ainda mais as desigualdades e 
a exploração da mulher, tendo como base a divisão 
do trabalho e do poder entre os sexos.

441 - (DF) Valorização da mulher.

44�- (PR) Além de inserir no currículo as discussões 
sobre as relações entre os gêneros, priorizar a 
inserção da história das mulheres, especialmente 
das mulheres negras e indígenas, pela dupla 
carga de discriminação que elas sofrem e pela sua 
invisibilização.
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44�- (SP) Avaliação criteriosa dos resultados do 
Projeto de Saúde e Prevenção nas escolas (SP), 
o qual se baseia na concepção de “prevenção e 
promoção da saúde”, em que os conteúdos se 
restringem basicamente à prevenção de DST/AIDS 
e à gravidez na adolescência. 

444- (PR) Criar mecanismos para que a divisão de 
tarefas na escola não seja realizada com base na 
cultura historicamente construída de que a limpeza 
e os cuidados com alunos e alunas são tarefas 
exclusivamente femininas.

445- (PR) Combater o preconceito e os estereótipos 
do papel da mulher na educação e na sociedade.

44�- (PR) Contrapondo ao SPE, com uma abordagem 
pedagógica da sexualidade que se fundamenta em 
teorias para alem da “prevenção e promoção da 
saúde”, considerando, não somente esses aspectos 
mas os que precedem o plano nacional dos direitos 
humanos (�00�) nas ações programáticas para 
educação básica: aspectos epistemológicos, 
históricos sociais políticos econômicos, éticos, 
étnico- raciais religiosos e lingüísticos acerca dos 
discursos das/sobre sexualidades.

44�- (CE) A SEDUC, em articulação com as SME, 
implantará padrões básicos de funcionamento das 
escolas adaptando-as com rampas, banheiros 
e salas de recursos multifuncionais, conforme a 
legislação vigente da acessibilidade e diretrizes 
curriculares.

448- (PR) É fundamental garantir adequação 
a infraestrutura física, humana e financeira, de 
qualidade, por meio de legislação municipal, 
estadual e federal dentro das especificidades locais 
e sem exigências de um padrão único de espaço 
físico.

449 - (PR) Esta medida deverá ser efetivada a 
partir da construção de medidas de controle social 
efetivo sobre as condições do transporte escolar 
dos estudantes.

450- (MG) Tendo como parâmetro a convenção 
1�9 da Organização Internacional do Trabalho e o 
decreto legislativo 14�/0�.

451 - (AP) Promover a reestruturação curricular 
garantindo a inclusão de eixos norteadores que 
atendam as especificidades e diversidades da 
Sociedade: Matrizes Curriculares; Disciplina 
(componentes), Tempo escolar e Calendário 
Escolar;

45�- (DF) Participação dos professores em cursos 
direcionados ao tema, auxiliando sua formação e 
preparação para mudança de postura, em sala de 
aula, em relação ao trato com as diferenças.

45�- (RN) Participação dos educadores da rede 
pública nos conselhos. 

454 - (PR) Afirmar um Projeto Emancipatório, uma 
Escola de trabalhadores contra a lógica do capital, 
reivindicatória, que atua como e com movimentos 
sociais, com outra organização do tempo, com 
condições para o debate das idéias e participativa. 
Garantia de assembléias e reuniões com toda a 
comunidade escolar, para refletir e discutir, na 
escola, coletivamente, os seus problemas. 

455- (PR) Criar novas relações entre professores/as 
e alunos/as em que estes sejam ouvidos, acolhidos, 
buscando construir uma aliança com os alunos  e 
alunas em relações pautadas na confiança, no 
respeito e na valorização das diferenças.

45�- (PR) Processo contínuo de avaliação 
envolvendo todos os profissionais responsáveis, em 
caráter colegiado.

45�- (TO) A inclusão da diversidade começa pela 
aceitação de idéias e pensamento, que deve ser 
respeitada desde o espaço da sala de aula até a 
discussão mais ampla como conferências, e deve 
ser entendida como processo de crescimento e não 
como contraposição.

458- (PR) A necessidade de instituição de critérios 
mais rigorosos no procedimento de avaliação de 
livros didáticos pela comissão do MEC, a fim de que 
estes não reproduzam abordagens equivocadas, 
figuras e ilustrações depreciativas em relação à 
população negra.

459 - (SC) Revisão sistemática dos livros didáticos.

4�0 - (RN) Garantir que o Estado produza ou 
incentive a produção de materiais didáticos e 
paradidáticos que tratem das questões de gênero, 
raça, etnia, orientação sexual e geracional em todos 
os níveis de ensino básico.

4�1 - (TO) A Educação Ambiental e o desenvolvimento 
sustentável supõem novas relações com a natureza, 
entre os seres humanos e demais componentes do 
ecossistema. Levando m conta a sustentabilidade 
ambiental, agrícola, agrária, econômica, social, 
político, cultural, a equidade de gênero, raça, etnia 
e intergeracional.

4��- (CE) A educação ambiental será desenvolvida 
numa dimensão sistêmica, transdisciplinar, contínua 
e permanente em todos os níveis e modalidades de 
ensino, por meio de projetos e atividades inseridas 
no Projeto Político-Pedagógico da escola.

4��- (CE) A escola valorizará a diversidade cultural 
e a pluralidade étnico-racial, a partir dos múltiplos 
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saberes, olhares e sentimentos dos povos sobre o 
meio ambiente, numa perspectiva transdisciplinar.

4�4- (AC) As orientações curriculares, no aspecto 
da contextualização e transversalidade deverão 
estar focados para a proteção do meio ambiente, o 
convívio harmonioso do homem com a natureza. 

4�5- (CE) A SEDUC e as SME incentivarão a 
pesquisa, visando aprimorar a cidadania ambiental.

4��- (CE) Institucionalização da educação ambiental 
como setor específico, no âmbito do Estado e 
município, para promover a articulação entre 
as políticas públicas e as propostas educativas 
da comunidade escolar, viabilizando à sua 
implementação. 

4��- (CE) Os programas e projetos voltados para 
a qualidade ambiental serão desenvolvidos pela 
SEDUC/CONPAM, em parceria com o Ministério 
da Educação- MEC, Ministério do Meio Ambiente 
– MMA, prefeituras, universidades, associações 
comunitárias e ONG.

4�8- (PR) Que 10% do ICMS ecológico recebido 
pelas Prefeituras Municipais credenciadas sejam 
destinados à formação e às atividades de Educação 
Ambiental promovidas pelas Secretarias Municipais 
de Educação, respeitando a Lei 9�95/99 e as 
particularidades das comunidades locais;

4�9- (CE) A SEDUC, em parceria com os meios 
de comunicação, incentivará a divulgação de 
informações que contribuam para o desenvolvimento 
de atitudes, competências e comportamentos 
favoráveis à preservação e à conservação do meio 
ambiente.

4�0- (CE) A SEDUC/CREDE, em parceria com o 
MEC e as SME, incentivará a construção das COM-
VIDA (Comissão pelo Meio Ambiente e Qualidade de 
Vida) - Agenda �1, nas escolas públicas de ensino.

4�1 - (CE) A SEDUC/CONPAM promoverá a 
organização de fóruns permanentes de educação 
ambiental nos âmbitos municipal, regional e 
estadual.

4��- (SC) Que a educação ambiental seja primordial 
nas escolas e que esteja presente no projeto político 
pedagógico e com ações multidisciplinares com 
sentido e significados. 

4��- (CE) A SEDUC assegurará recursos técnicos, 
pedagógicos e financeiros, em parceria com outras 
instituições, às iniciativas e projetos voltados 
para o desenvolvimento do empreendedorismo e 
protagonismo juvenis, ampliando a carga horária do 
aluno no contraturno, viabilizando oportunidades de 

estágios remunerados, visando à inserção do aluno 
do ensino médio no mercado de trabalho.

4�4- (CE) O governo do Estado, em parceria com 
os municípios e com apoio financeiro da União, 
assegurará infra-estrutura adequada à progressiva 
ampliação da jornada escolar.

4�5- (ES) Inserir temática de discussão: Pensar 
na ampliação do tempo escolar implica trazer 
“à baila” questões conceituais e funcionais que 
envolvem a prática pedagógica. Nesse sentido, 
importa considerar os conhecimentos que devem 
ser trabalhados no espaço escolar visando garantir 
a função científica e social da escola, ou seja, que 
garantam os conhecimentos científicos, social,  

histórico, cultural, ético e outros. Precisa considerar 
ainda que a escola esta situada numa dada 
sociedade, num dado momento histórico cultural. A 
sociedade atual exige um novo modelo de escola 
que contemple o movimento dialético que impregna 
as relações entre mulher-homem, a natureza e a 
cultura. Nesse sentido, ao pensar na ampliação do 
tempo escolar, torna-se necessário a articulação 
entre tempo escolar, organização curricular e 
organização do trabalho pedagógico da escola.

4��- (TO) A Categoria de Escola Indígena e sua 
regularização está em processo junto ao Conselho 
de Educação Escolar Indígena;

4��- (AC) Aprender a viver juntos, a formação 
técnica voltada para o desenvolvimento sustentável 
o respeito e a valorização da cultura local e 
das contradições, evidenciadas nas propostas 
pedagógicas e nos materiais didáticos, como 
por exemplo, em línguas indígenas nas diversas 
etnias.

478 - (TO) Educação Indígena: A fim de discutirmos 
sobre o desenvolvimento da Educação Escolar 
Indígena no Estado e atuação da SEDUC como 
mantenedora e executora das ações de implantação 
desta modalidade de ensino, elegeu-se como 
referência básica para a discussão a Lei 10.1��de 
09 de janeiro de 2001, configurada no Plano 
Nacional de Educação, suas Diretrizes, objetivos 
e metas como proposta de educação diferenciada, 
intercultural e bilíngüe de qualidade. 

4�9 - (TO) Em relação aos programas de formação 
à distância, ainda não houve nenhuma reivindicação 
das comunidades indígenas em relação a este tipo 
de Educação.

480 - (TO) Estrutura de gestão no âmbito da 
SEDUC-TO, através da Coordenadoria de Educação 
Indígena com finalidade de coordenar as ações e 
implantação de propostas para oferta de educação 
escolar indígena.
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481- (TO) Formação de professores em nível 
superior, através de consórcio entre as instituições: 
UFT, UFG e SEDUC-GO, SEDUC-TO e SEDUC-MT 
para oferta deste nível de ensino.

48�- (TO) Garantia da Educação Escolar 
Indígena: o Estado do Tocantins, através da 
Secretaria de Educação Estadual, responsável, 
mantenedor e executor das ações pertinentes ao 
desenvolvimento desta modalidade de ensino, 
assumiu a responsabilidade sobre a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental de nove anos; com 
a colaboração de organismos e instituições que 
trabalham com as questões indígenas, como FUNAI 
e universidades, além do apoio técnico financeiro 
do MEC, para suplemento das ações.

48�- (MA) Garantir a expansão de programas sócio-
educacionais do governo federal, estadual e/ou 
municipal para as comunidades do campo.

484- (CE) O Estado do Ceará, em colaboração com 
os municípios e a União, implantará ou reativará 
conforme o artigo ��1, § �º e 8º da Constituição do 
Ceará e Diretrizes Operacionais da Educação do 
Campo, escolas técnicas e agrícolas de nível médio 
segundo a demanda regional.

485- (CE) O Estado do Ceará regulamentará, 
no primeiro biênio da vigência deste Plano, 
fundamentado na LDB e Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica das Escolas Campo 
– DCNC, a escola do campo, nos níveis Infantil, 
fundamental e médio, organizando-a para atender 
peculiaridades locais. 

48�- (AP) Fortalecer a cooperação técnica entre 
os entes federados seguindo as normatizações 
nacionais (LDBEN, PNE,...), as Diretrizes 
Operacionais da Educação Básica e as Cartas 
Estaduais da Educação do Campo.

48�- (RO) Garantia da construção de diretrizes da 
educação no campo nos Estados e Municípios, 
inserindo no currículo da escola temas específicos 
do campo: identidade cultural do campo, agricultura 
familiar, diversificação da produção, associativismo, 
cooperativismo e sindicalismo.

488 - (SC) O processo de nucleação das escolas 
rurais deve ser repensado urgente. No campo deve 
ter oferta de ensino: Educação básica com foco na 
proposta de educação o campo tendo os princípios 
das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
do Campo.

489 - (DF) Propõe-se que seja feita uma 
reconfiguração do que é escola rural e escola 
urbana, o que poderia ser feito paralelamente a uma 
redefinição da área rural e área urbana (hoje ainda 
baseada num decreto do Estado Novo) levando-

se em conta critérios da OCDE. De acordo com 
os PCNs (1994), �0,0�% das escolas públicas são 
rurais e atendem a 1�,05% da população escolar. 
Portanto é pertinente uma melhor definição do que 
é escola rural e que ela seja mais valorizada. 

490 - (BA) A formação de cientistas agrários do 
campo.

491- (BA) Recursos para a produção e circulação 
de material didático específico e circulação dos 
já existentes, bem como o incentivo à pesquisa 
científica que aborda a temática relacionada à 
história dos povos camponeses, transformando esta 
produção acadêmica em material didático. 

49�- (BA) Que os direitos à educação sejam 
respeitados e todos possam ter acesso à escola, 
especificamente ao Programa Saberes da Terra 
independente da idade.

49�- (BA) Projeto político-pedagógico construído 
pelos trabalhadores em educação com a comunidade 
escolar, na perspectiva da pedagogia do oprimido, 
socialismo e movimentos sociais. 

494- (BA) Proposta curricular transdisciplinar 
construída a partir das vivências dos trabalhadores 
e trabalhadoras do campo por uma educação do e 
no campo.

495- (BA) Construção do PPP da educação do 
campo.

49�- (TO) Criar estruturas de lazer, artes, esportes 
e de outras manifestações culturais nas escolas do 
campo. Justificativa: Na inclusão da diversidade 
sejam respeitadas as idéias divergentes.

49�- (TO) Garantir recursos dentro do orçamento 
das SEDUCs e SEMEDs para apoio a projetos de 
pesquisa e pequenos experimentos sustentáveis às 
escolas do campo.

498 - (MG) Que as SRE, SMEs e Conselhos 
de Educação (municipais e estadual) criem 
estruturas formais, específicas da educação do 
campo no interior das mesmas, a fim de debater, 
controlar e implementar processos de efetivação 
das Diretrizes Estaduais de Educação do Campo, 
com a participação efetiva de representação das 
organizações sociais das populações do campo.

499 - (TO) Garantir a criação de coordenação 
específica sobre a Historia e Cultura afro-brasileira 
e africana nas SEDUCs e SEMEDs.

500 - (SC) A criação de organismos institucionais 
(Secretarias, Coordenadorias, Departamentos, 
Conselho Municipal da Promoção da Igualdade 
Racial) no âmbito do poder público municipal e 
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estadual, com a responsabilidade de assegurar 
a implementação da política da promoção da 
igualdade racial.

501- (SC) A inclusão em documentos normativos 
e de planejamento dos estabelecimentos de 
ensino de todos os níveis – estatutos, regimentos, 
planos pedagógicos, planos de ensino de objetivos 
específicos, assim como de procedimentos para sua 
consecução, visando ao combate do racismo, das 
discriminações e ao reconhecimento, valorização 
e respeito das histórias e culturas afrobrasileiras e 
africanas.

502 - (TO) A Lei 10.639/2003 modificou a LDB que 
passou a vigorar acrescida dos artigos: ��-A que 
torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino, 
públicos e privados, de ensino fundamental e médio 
e �9-B que inclui no calendário escolar o dia �0 
de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’. Tais alterações são implementadas em 
outubro de �004pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana.

50�- (BA) Assegurar no orçamento do estado os 
recursos necessários para a implementação da 
Lei 10.��9/0�para a aquisição das bibliotecas de 
escolas públicas e movimentos negros organizados, 
de material didático-pedagógico e bibliografia 
específica da Lei 10.639 contemplando a história da 
África, dos negros e afrodescendentes. 

504- (BA) Implementar a Lei 0�nos municípios 
através de ações conjuntas na construção de 
diretrizes curriculares estaduais e pelo incentivo de 
pesquisas de campo envolvendo as comunidades 
escolares e local para a elaboração de material 
permanente sobre a cultura afro-descendente. 

505- (BA) Criação de coordenações afro-brasileiras 
nos diversos municípios, DIRECS e na SEC para 
a implementação da Lei 10.��9/0�, utilizando das 
parcerias entre os movimentos negros, NEABS 
(Núcleos de Estudos de Culturas Afro-Brasileiras) 
das instituições públicas de ensino superior e 
órgãos correlatos, assim como para a criação de 
centros culturais afro-brasileiros que agreguem as 
produções realizadas nas escolas e comunidades, 
bem como promova intercâmbio entre cidades 
vizinhas para a firmação da Lei10.639/03. 

50�- (AC) As peculiaridades dos povos indígenas 
e afro-descendentes serão reconhecidas e 
fortalecidas na arquitetura das escolas diferenciadas, 
contemplando aspectos simbólicos dessas culturas, 
e construídas em regime de colaboração entre União, 
Estado e Município, para atender as necessidades 
da comunidade local.

50�- (PR) Inserção da Educação Ambiental nas 
diferentes disciplinas do currículo, bem como, no 
Projeto Político Pedagógico.

508 - (GO) Condição para a realização de fóruns, 
encontros, conferências regionais articulados 
com diferentes segmentos que possam discutir e 
fortalecer ações de combate à discriminação racial. 

509 - (PR) Em muitos documentos produzidos 
acerca da Lei 10.639∕2003 (inclusive ela própria) 
apresenta-se a palavra obrigatoriedade. Ao tratar 
dessa forma, a resistência de implementação 
persiste. O que se propõe então, que para além 
da obrigatoriedade, seja abordado no Documento  
de Referência o argumento de que, no ensino de 
nossa história, fomos privados(as) do conhecimento 
e saber de um povo que atuou ativamente para a 
construção do país.

510 - (TO) Garantir, de forma permanente, a 
realização de fóruns, simpósios, seminários e 
outros encontros sobre a temática com o objetivo 
de discutir e socializar os trabalhos realizados pelas 
Unidades Escolares.

511- (PR) Para avançar na direção da constituição 
de relações sociais justas e igualitárias. 

51�- (SC) Pensar um currículo que enfoque o 
verdadeiro papel das raças e povos que contribuíram 
com a construção desse imenso país.

51�- (CE) O Estado e os municípios garantirão 
transporte gratuito adaptado para todos os alunos 
com necessidades especiais.

514- (PR) Intervenção nos meios de comunicação 
que incentivem a violência. A educação deve formar 
os alunos para serem críticos também acerca da 
mídia. Educar e instrumentalizar a escola para lutar 
pela democratização da mídia.

515- (PR) Construção de uma rede de Apoio e 
Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, 
atuando em conjunto com os Conselhos Tutelares 
e os Municípios e Estado, na implantação de suas 
políticas sociais.

51�-Parágrafo �0 – após item 11- Aditiva (SP) - 
Novo item: “Condições para que o projeto político-
pedagógico seja construído coletivamente por 
todos os atores da escola, levando assim em 
conta as características da diversidade local e as 
características da equipe escolar na construção 
do projeto curricular (ambiente curricular propício 
para implementação das práticas educativas)”. 
Garantir a autonomia dos educadores na escolha 
dos materiais didáticos voltados às diversidades 
existentes na escola e o controle da compra de 
“pacotes educacionais” prontos da iniciativa privada, 
que não levam em conta as características e as 
diversidades.”
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51�- (PR) A luta pela paz não deve ser concebida 
de forma isolada, separada das outras batalhas 
sociais que mobilizam os povos no Brasil e em todo 
o mundo. As ameaças à paz são particularmente 
agudas em sociedades marcadas pela fome, miséria, 
dependência econômica e o crime organizado. 
Devemos lutar pela paz mundial e empenhando-
nos também em favor de iniciativas que visam 
a solucionar os graves problemas que tornam a 
população vulnerável a um nefasto controle externo 
dentro da estratégia de domínio imperialista, e, 
também, defender a paz mundial, com justiça social, 
distribuição de renda e de riqueza, democracia, 
soberania nacional e desenvolvimento” Carta do 
Cebrapaz – centro Brasileiro de solidariedade aos 
povos e luta pela paz.

518 -Parágrafo �0 – após item - Aditiva (SE) :

1�- “ Criação de um fórum visando sensibilizar a 
comunidade escolar, com a finalidade de desenvolver 
a consciência critica e ética visando à prática de 
respeito a diversidade”.

1�- “Propor que os governos Federal, Estadual e 
Municipal criem fóruns permanentes para discutir 
inclusão de conteúdos que tratem da cultura 
afrodescendente nas escolas”.

14- “Reformulação dos livros didáticos para adapta-
los a cultura local de cada região brasileira”.

15- “ Inclusão no currículo escolar das disciplinas 
historia e geografia de cada estado, bem como 
também de cada município do Brasil”.

1�-“ Adequar o calendário escolar à realidade do 
campo”.

1�- “ Adequação do currículo à realidade do 
campo”.

18- “Assegurar a manutenção das escolas, bem 
como a ampliação do numero de escolas no 
campo especialmente para segunda fase do ensino 
fundamental e ensino médio”.

19-“ Equipar as escolas do campo com bibliotecas, 
laboratórios de informática e espaços de esporte e 
lazer”.

20- “ Redefinir a política de transporte escolar para 
que os alunos sejam deslocados intra-campo”.

�1- “ Garantir que os recursos do FUNDEB, sejam 
aplicados corretamente para que a educação do 
campo seja melhorada e não usada como aumento 
da arrecadação do campo”.

��- “ Criar política de incentivo para os professores 
que atuam no campo para evitar a rotatividade de 
professores e com isto melhorar a educação”.

��- “ Assegurar políticas de formação dos 
professores do campo, de forma a assegurar o 
respeito à diversidade e identidade do campo em 
todos os novéis: médio, superior e na pós-graduação. 
Conforme diretrizes operacionais nacionais de 
educação básica nas escolas do campo”. 

�4- “Garantir políticas publicas de educação na 
forma da lei, que permita: 

- o resgate cultural das comunidades quilombolas; 

- o despertar da consciência de uma identidade 
quilombola; 

- valorização da consciência das comunidades 
quilombolas quanto à demarcação de suas terras 
como direito liquido e certo garantido como uma 
política de estado”.

25- “o ministério precisa definir e apontar novas 
didáticas que contemplem em especifico a população 
afrodescendente. Vincular a política de orçamento à 
Lei 10.��9/0� (garantir verbas pública no orçamento 
do MEC, para implantar de fato a lei 0�.). Para livros 
e formação de professores”.

��- “ Reformulação dos currículos das universidades 
publicas e privadas como também uma política 
constante de formação dos professores e de todos 
os profissionais da educação”.

�8- Desenvolvimento de projetos políticos 
pedagógicos voltados para a educação ambiental a 
partir de ações como: 

- Realização de fóruns para discutir as questões 
socioambientais locais, regionais e nacional;. 

- Organização de grupos de trabalho com 
alunos para o desenvolvimento de projeto de 
sensibilidade relacionados ao meio ambiente na sua 
comunidade: 

- Elaboração de uma agenda do meio ambiente 
nas escolas com intuito de divulgar as atividades 
realizadas pelos estudantes; 

- Estruturação de um intercâmbio cultural social e 
ambiental entre as diversas regiões; 

- Desenvolvimento de projetos que tornem a 
comunidade escolar um agente participativo no 
processo de revitalização das bacias hidrográficas; 
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- Implantação de projetos que sensibilize a 
comunidade escolar em relação à produção coleta 
e destinação do lixo. 

Parágrafo �0 – após item 11– Sugestões 

- Criação de condições políticas, pedagógicas e 
estruturais que garantam a implementação da Lei 
10.��9/0�(obrigatoriedade do ensino de história da 
África e Cultura afro-brasileira na educação básica e 
de diretrizes curriculares nacionais para a educação 
das relações étnico raciais e para o ensino de historia 
e cultura afro-brasileira e africana). Destacando:

a) a criação de comissões de grupos de trabalho 
com representação do poder público, sindicatos, 
universidades e movimentos sociais em cada 
unidade da federação, com o objetivo de acompanhar 
o processo de implementação da nova legislação ;

b) o investimento efetivo no processo de formação 
inicial e continuada dos educadores em relação aos 
conteúdos propostos pela Lei10��9/0�e o parecer 
0�/04do CNE. 

c) a importância da aprovação de normas 
complementares às Diretrizes Curriculares 
Nacionais pelos conselhos estaduais e municipais 
de educação como realizado no Paraná, através da 
deliberação 04/0�do CEE; 

d) a ampliação dos acervos bibliográficos sobre 
a temática étnico-racial para as bibliotecas das 
escolas e material didático específicos sobre a 
historia do negro Brasileiro;

e)  a necessidade de instituição de critérios mais 
rigorosos no procedimento de avaliação de livros 
didáticos pela comissão do MEC, a fim de que estes 
não reproduzam abordagens equivocadas, figuras e 
ilustrações depreciativas à população negra .

f)  a sistematização de experiências realizadas 
pelos educadores/as relacionadas à implementação 
da Lei10��9/0�;

g) a inclusão dos conteúdos de história e cultura afro-
brasileira nos currículos dos cursos de licenciatura 
do ensino superior;

h)  o incentivo às pesquisas sobre as relações 
étnico raciais e educação, bem como às pesquisas 
sobre a historia e a realidade do negro/a; em nível 
de especialização Mestrado e Doutorado.

i) a oferta por parte das instituições de ensino superior 
públicas, de curso de extensão, especializações, 
mestrados e doutorados sobre relações étnicos 
raciais no Brasil e história da África e cultura 
africana.

519 - (PR) No caso do transporte escolar garanti-
lo com condições adequadas em todo o ano letivo, 
em todos os níveis e modalidades de ensino, nas 
escolas do campo, de modo que nenhuma criança 
ou jovem despenda mais do que uma hora no trajeto 
entre sua residência e a escola e não mais que 
1.500 m entre sua residência e o local de acesso 
ao ônibus, respeitando as Diretrizes legais da 
Nucleação escolar.

520 - (BA) Aprovação do parecer pelo fim do 
transporte escolar e da nucleação das escolas do 
campo na cidade.  

5�1- (PR) Criação de comissões de grupos de 
trabalho com representação do poder público, 
sindicatos, universidades e movimentos sociais 
em cada unidade da federação com o objetivo de 
acompanhar o processo de implementação da nova 
legislação.

5��- (PR) Uma das dimensões será fortalecer e 
amplias as Casas Familiares Rurais por meio da 
Pedagogia da alternância na concepção posta pelas 
Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação 
do Campo, tendo como referência as propostas 
pedagógicas desenvolvidas pelos movimentos 
sociais que articulam no seu fazer as dimensões 
do conhecimento universal e da profissionalização 
dos jovens, como forma de fortalecimento do modo 
de vida dos sujeitos do campo. Neste mesmo 
sentido, readequar os Colégios Agrícolas tendo 
como referência o modelo de Desenvolvimento da 
agroecologia, da Reforma Agrária e da Agricultura 
Camponesa.

5��- (TO) Inserir reconhecimento, valorização e 
fomento das experiências da educação do campo. 
Ex: EFA, Casa Familiar Rural, SERTA, etc.

5�4- (PR) Tendo em conta que foram criadas as 
Diretrizes Operacionais das Escolas do Campo, 
será necessário criar condições para que sejam 
implementadas.

5�5- (TO) Elevar a auto-estima do indígena e afro-
descendente.

5��- (TO) Estimular o respeito à diversidade étnica, 
o respeito mútuo e a coexistência pacífica entre os 
homens.

5��- (TO) Fortalecer o sentimento de pertença entre 
índios e afro-descendentes.

5�8 - (AL) Trabalhar a diversidade através de 
projetos didáticos.

5�9 - (AL) Introduzir no PPP as discussões sobre 
educação inclusiva. 
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5�0 - (TO) Referente à proposta pedagógica das 
escolas indígenas: proposição de construção dos 
PPP´s das Unidades Escolares a ser formatada em 
consonância com as demandas de cada comunidade 
indígena e seus projetos de futuro;

5�1- (TO) Inserir a temática história e cultura afro-
brasileira nos projetos políticos pedagógicos das 
Unidades Escolares na Educação Básica;

5��- (CE) O Projeto Pedagógico e os materiais 
didáticos da escola do campo e das escolas 
urbanas, que atendem um número significativo 
de alunos do campo, serão elaborados a partir da 
realidade dos sujeitos do meio rural e articulados 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 
considerando sua visão de mundo, sua cultura, seu 
trabalho, suas relações sociais e seus diferentes 
saberes. 

5��– (PR) Proibir a discriminação e a segregação 
que ocorrem nas escolas públicas estaduais quando 
da separação de turmas por sexo, por alunos/as 
indisciplinados/as ou repetentes, considerando que 
as lutas sociais voltem-se para a construção de uma 
escola efetivamente democrática e que pregue a não 
discriminação ou segregação de qualquer espécie.

5�4- (ES) Pensar na ampliação do tempo escolar 
implica trazer “à baila” questões conceituais e 
funcionais que envolvem a prática pedagógica. 
Nesse sentido importa considerar os conhecimentos 
que devem ser trabalhados no espaço escolar 
visando garantir a função científica e social da 
escola, ou seja, que garantam os conhecimentos 
científicos, social, histórico, cultural, ético, e outros. 
Precisa considerar ainda que a escola esta situada 
numa dada sociedade num dado momento histórico 
cultural. A sociedade atual exige um novo modelo 
de escola que contemple o movimento dialético 
que impregna as relações entre mulher-homem, a 
natureza e a cultura. Nesse sentido, ao pensar na 
ampliação do tempo escolar, torna-se necessária 
a articulação entre tempo escolar, organização 
curricular e organização do trabalho pedagógico da 
escola.

5�5- (PR) Apoio ao Movimento Estudantil, e a sua 
livre organização, em especial ao movimento pelo 
passe escolar livre, pois isso é garantia de condições 
mínimas para estudar.

5��- Parágrafo �0 – após item 11- Aditiva (SP) 
- Acrescentar ao final do parágrafo: “Adoção de 
mecanismos de incentivo à escolarização no 
ambiente prisional, destacadamente a remissão 
penal pelo estudo”.

5��- (DF) Garantir orientação sexual;

5�8 - Garantir uma educação pública, gratuita de 
qualidade, com acesso ao conhecimento universal 
em todos os níveis e modalidades com ênfase para 
a Educação Infantil (creches e pré-escolas), Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e Profissionalizante. 
Um aspecto fundamental é a participação dos 
segmentos organizados das comunidades do 
campo na construção de políticas públicas no 
Projeto Político Pedagógico e nos currículos, 
garantindo que as propostas pedagógicas tenham 
autonomia e contemplem a historicidade e 
diversidade dos sujeitos históricos do campo em 
todas as suas dimensões. Para isto criar condições 
de financiamento para articular a escola do campo 
aos projetos de desenvolvimento sustentável local  
e regional, a partir da implementação de novas 
políticas públicas que contemplem dimensões como 
tecnologias de produção na relação com o saber 
local, tecnologias de produção sustentável e ações 
de educação, políticas estas que historicamente 
se construíram de forma adequada, que sejam 
implementadas no mesmo espaço e local da escola 
do campo.

5�9 - O projeto Agrinho tem se construído a partir de 
uma concepção com interesses contrários ao que 
defende radicalmente a proposta de Educação do 
Campo, firmada em todos os seus documentos a 
saber: Diretrizes Nacionais, Diretrizes Estaduais ou 
de entidades e Movimentos Sociais.

Rever o Projeto Agrinho na sua concepção, 
objetivos, financiamento e formação em que está 
proposto hoje, por outro Projeto que trabalhe com 
materiais didático-pedagógicos específicos que 
tenham o mesmo alcance em termos de implantação 
nas escolas, prioridade pedagógica e infraestrutura 
que atualmente tem o Projeto Agrinho. Que este 
outro projeto seja construído num processo que 
incorpore a organização da Educação do Campo 
presente no estado e atuante nas diferentes 
representações. Para isso buscar financiamento 
junto à fonte dos recursos nacionais destinados ao 
SENAR, na perspectiva de garantir que se financie/ 
construa esta nova política. Importante também não 
permitir que nos estabelecimentos de Educação do 
campo haja parcerias com empresas que detêm a 
concepção do agronegócios.

SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS

540 - Incluir no Documento Referência (Eixo 
Temático IV): 

a)“Adotar medidas para garantir as comunidades 
e povos tradicionais a utilização de seus dialetos 
locais e seus processos próprios de aprendizagem, 
valorização de seus modos de vida, bem como 
a formação, reconhecimento e valorização de 
educadores oriundos dessas comunidades 
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(Decreto nº �.040/0�que institui a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais).

b)Que as SRE, SMEs e Conselhos de Educação 
(municipais e estadual) criem estruturas formais, 
específicas da educação do campo no interior das 
mesmas, a fim de debater, controlar e implementar 
processos de efetivação das Diretrizes Estaduais 
de Educação do Campo, com a participação efetiva 
de representação das organizações sociais das 
populações do campo;

c)Criação de legislação estadual que ampare o 
atendimento escolar diferenciado às escolas do 
campo, indígenas e de afrodescendentes.

d)Elaboração de referenciais curriculares nacionais 
para educação do campo e de afrodescendentes.

e)Elaboração de referenciais nacionais para formação 
de educadores do campo e afrodescendentes.

f)Criação de programas de formação e pesquisa 
para educadores atuantes nas escolas do campo, 
gestores e técnicos educacionais, desenvolvidos 
com a participação de pesquisadores nas áreas de 
antropologia, sociologia, etc.).

Incluir no corpo técnico das instituições escolares 
profissionais especializados como (psicólogos 
educacionais, nutricionistas, antropólogos, 
assistentes sociais, fonoaudiólogos, e sociólogos) 
para atender às diversidades. 

g)Que as SRE, SMEs e Conselhos de Educação 
(municipais e estadual) criem estruturas formais, 
específicas da educação do campo no interior das 
mesmas, a fim de debater, controlar e implementar 
processos de efetivação das Diretrizes Estaduais 
de Educação do Campo, com a participação efetiva 
de representação das organizações sociais das 
populações do campo;�0.1�

h)Criação de legislação estadual que ampare o 
atendimento escolar diferenciado às escolas do 
campo, indígenas e de afrodescendentes.

i)Elaboração de referenciais curriculares nacionais 
para educação do campo e de afrodescendentes. 
�0.1�

j)Elaboração de referenciais nacionais para formação 
de educadores do campo e afrodescendentes. 
�0.1�

l)Criação de programas de formação e pesquisa 
para educadores atuantes nas escolas do campo, 
gestores e técnicos educacionais, desenvolvidos 
com a participação de pesquisadores nas áreas de 
antropologia, sociologia, etc.). �0.1�

Aditiva (PE)Incluir em todo o documento, onde 
couber:

- [...].combate à homofobia, lesbofobia, 
transfobia....

- Incluir em todo o documento, onde couber: {...] 
raça/ etnia, étnico-racial, religiosidade 

541- (RN) Promover políticas que permitam a 
elaboração de um projeto que contemple todos os 
colóquios abordados no eixo temático supracitado,  
objetivando a construção de uma escola de qualidade 
que resgate valores e forme cidadãos preparados 
para agir e transformar a sociedade.

54�- (PR) Adicionar no conteúdo do documento o 
termo “Públicas”, sempre que houver referência às 
Políticas Educacionais. 

54�- (MS) Promover mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos resultados da 
Conferência Nacional da Educação Básica (�008), 
especificamente, no que diz respeito à Inclusão e ao 
atendimento à Diversidade. 

544- (PR) Inserção em todos os documentos dessa 
Conferência de termos que remetem à história 
das mulheres negras em todos os documentos 
norteadores da Conferência Estadual e Nacional, 
para evitar a invisibilidade de um grupo que sofre 
dupla discriminação.

545- (ES) Inclusão do relatório conclusivo da �ª 
Conferência Nacional da Educação do Campo 
realizada �004em Luziânia-GO;

54�- (ES) Substituir todas as palavras “diversidade” 
por “diferença”, pois o texto não deixa claro esses 
conceitos. 

54�- Adaptação ao longo do texto de alterar a 
linguagem para linguagem de gênero.

548 - (ES) Realizar revisão dos termos utilizados. 
Faltam sensibilidade e esclarecimento dos conceitos 
científicos utilizados. 

9 - (MG) Em todos os itens em que aparece 
“população rural”, substituir por “povos do campo” 
e substituir “sociedade mineira” por “sociedade 
brasileira”

550 - (RN) Realizar conferências Municipais, 
Estaduais e regionais, como também anualmente 
uma nacional;

551 - (DF) Definir no texto, a concepção de educação, 
especialmente nos marcos da educação inclusiva; 
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552 - (PR) Definição da nomenclatura deste 
colóquio, já que alguns documentos presentes nesta 
conferência apresentam três diferentes: educação e 
gênero, educação e diversidade sexual e educação 
e sexualidade. Propõe-se que o nome do colóquio 
seja alterado para: EDUCAÇÃO, GÊNERO E 
DIVERSIDADE SEXUAL. 

55�- (PR) Substituir, no texto de referência do 
eixo, bem como em todo o documento, onde se lê 
a expressão orientação sexual ler-se diversidade 
sexual. 

554- (MS) Constar no documento de inclusão e 
diversidade na educação básica as convenções 
normativas internacionais;(DF)

555- (PR) Inclusão em todos os documentos dessa 
Conferência, bem como da Conferência Nacional, a 
linguagem de gênero contemplando as mulheres.

55�- (SE) Substituir em todo o texto do eixo temático 
a expressão “no campo” por: educação do campo e 
no campo.

55�- (DF) Deixar claro no texto de inclusão e 
diversidade, na educação básica, o direito humano 
para quem tem diferenças, de forma a conceituar 
bem o que é diversidade; 

558 - (PE) Que todo documento conste o tratamento 
textual respeitando a questão de gênero e modificar 
o uso da palavra aluno para estudante.

559 - (PE) Substituir, onde couber, em todo o texto 
as expressões: professores/as, profissionais e corpo 
docente por trabalhadores/as em educação.

5�0-  (PE) Onde houver a expressão remanescentes 
de quilombos, substituir por quilombolas. 

5�1- (PE) Incluir em todo documento, onde 
couber:[...] raça/etnia, étnico-racial, religiosidade

5��- (DF) Promover a diversidade fundamentada na 
perspectiva de que todos são iguais perante a lei. 

563 - (SC) Incluir ao final do item a educação 
ambiental (referências à educação de pescadores, 
pois em SC existem várias “ casas familiares do mar” 
voltadas à educação de filhos de pescadores). 

5�4- (PR) Propor mecanismos que visem tratar os 
casos de racismo na escola, por meio do Regimento 
Escolar, Conselho Escolar, Equipe Multidisciplinar 
(no caso do Paraná), entre outros.

5�5- (PR) Garantir que os Estados promovam 
Conferências Estaduais Estudantis para levar a 
discussão aos mesmos e compor delegações com 
representação estudantil.

5��- (DF) Promoção de debates para se repensar 
como o fazer pedagógico tem reforçado a falta de 
paz. 
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EIXO V - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

1 - FORMAÇÃ0 INICIAL E CONTINUADA E VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

1- (AP) A formação dos/as trabalhadores/as em 
educação, deve ser entendida na perspectiva social 
e posta no nível de política pública, passando 
a ser tratada como direito, superando o estágio 
das iniciativas individuais para aperfeiçoamento 
próprio. Compõe, juntamente com a carreira e a 
jornada de trabalho e a remuneração, elementos 
indispensáveis à implementação de uma política 
de valorização profissional. Devendo ser pensada 
como processo inicial e continuado e definida como 
direito dos/as profissionais da educação e dever do 
Estado, garantindo as condições para esse processo 
formativo .

�– (GO) A formação universitária não condiz com a 
realidade escolar, ou seja, o olhar do professor está 
pautado nos conhecimentos que recebeu e não no 
sujeito/aluno.

O Plano de Carreira, somente instituído no papel 
e não atende aos trabalhadores, e na maioria das 
redes municipais não torna realidade segundo a Lei 
do FUNDEB.

A carga horária do profissional da educação precisa 
ser revista. Ela é extensa (ou �cargos) sem espaço 
para discussões, e não atende a finalidade para a 
qual foi criada.

Gestão Democrática – a autonomia não existe no 
verdadeiro sentido da palavra.

Os Colegiados e Conselhos – são frágeis 
politicamente.

Gestão Democrática implementada em todos os 
níveis e os Conselhos Escolares com maior número 
de representantes da sociedade.

Necessidade de maior integração Universidade e 
Escola Básica.

Necessidade de desburocratização das Escolas 
Públicas.

A Formação Continuada dos Profissionais da 
Educação deve ser garantida com recursos 
públicos.

Garantia de material pedagógico atualizado.

O piso salarial do trabalhador da Educação deve ser 
aquele defendido pala CNTE

- (MG) Necessidade de implementação do 
Profuncionário.

4- (GO).Funcionário de Escola Formação e 
Identidade Profissional

O processo de formação profissional dos Funcionários 
da Educação deve abranger a concepção do 
técnico em educação para poder alcançar todos 
os elementos envolvidos no processo formativo 
tais como: competências valores, conhecimentos, 
habilidades, aprendizagens, currículos, experiência 
prática e avaliação. Dessa forma o funcionário 
construirá sua identidade, lembrando que uma 
educação de qualidade passa pela melhoria e 
qualificação do funcionário administrativo da 
Educação. As mudanças pretendidas na formação 
e construção da identidade dos funcionários da 
educação passam por algumas ações, como:

Plano de carreira para funcionários da escola 
(administrativo da educação);

Mudança no olhar para o administrativo no interior 
da escola; 

Ter condições satisfatórias de trabalho;

Promover a identidade administrativa, do profissional 
da educação;

Concurso Público em todas as estâncias públicas;

O processo de terceirização do serviço administrativo 
não contribui para o projeto pedagógico da 
educação.

Ampliar a oferta dos cursos para os profissionais da 
educação; e respeitar a carga horária e o estatuto 
do plano de carreira em todas as esferas, tendo em 
vista a garantia de uma formação de qualidade tanto 
no nível técnico, quanto tecnológico.

Formação inicial com condições para que se possa 
desenvolver a formação continuada em exercício.

5- (GO) Formação Inicial e Continuada de 
Professores.

Quanto à concepção de formação de professores, 
reafirmamos que a pesquisa se constitui em princípio 
cognitivo e formativo, porém é necessário pensar 
em políticas para efetivação da pesquisa, constando 
esta na condição de trabalho do professor e não 
apenas como reflexão individual da sua prática. 
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Há algumas lacunas e controvérsias no Documento 
Referência que necessitam de uma discussão mais 
ampla, entre eles, este grupo destaca:

A necessidade de garantia de condições de trabalho 
na escola. Sugerimos acatar a proposta do CNTE 
que propõe mapear as condições atuais e elaborar 
políticas eficazes para o setor.

A compreensão da articulação teoria e prática 
necessita ultrapassar a visão pragmatista /utilitarista 
e ser concebida como práxis, unidade teoria como 
construção e transformação da prática.

Fortalecer a formação inicial dos cursos presenciais 
de pedagogia e das licenciaturas nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior, com maior 
acompanhamento (avaliação) das Instituições 
Privadas formadoras de Professores, bem como 
evitar a formação fragmentada e aligeirada 
proporcionadas em alguns cursos.

Optar pela formação a distância proposta pela UAB 
apenas na formação continuada.

Considerar a Base Comum Nacional para a formação 
de professores.

Fortalecer as ações de sindicalizações como 
aspectos da profissionalização e profissionalidade.

A formação continuada não deve ser vista apenas 
como palestras, cursos esporádicos, mas como uma 
política permanente de formação endossada por 
uma gestão democrática, por um plano de carreira, 
que visualizem esta formação numa perspectiva 
coletiva e não apenas individual, com apoio 
financeiro, principalmente vinculado às atividades 
de pesquisa. 

Criação de órgão de financiamento para pesquisas 
desenvolvidas pelos professores da Educação 
Básica.

Articular as diretrizes de educação básica com a 
formação de professores, tendo em vista a qualidade 
da educação básica.

Retornar as discussões das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para formação de professores da 
Educação Básica.

Assegurar que formação docente para a Educação 
Básica seja realizada em nível superior. 

�- (RJ) A concepção de educação inclusiva pressupõe 
uma reestruturação dos aspectos constitutivos da 
formação de professores com vistas à efetivação 
do exercício da docência no respeito as diferenças 
e o acolhimento à diversidade. Aos professores 
que atuam em classes comuns no ensino regular 

cabe o compromisso com o desenvolvimento e a 
aprendizagem de todos os alunos, por meio um 
currículo que favoreça a escolarização e estimule 
transformações pedagógicas das escolas, visando à 
atualização de suas práticas como meio de atender 
as necessidades dos alunos durante o percurso 
educacional.

�- (SC) A formação dos/as trabalhadores/as em 
educação deve ser entendida na perspectiva social 
e posta no nível de política pública, há de ser tratada 
como direito, superando o estágio das iniciativas 
individuais para aperfeiçoamento próprio.

Compõe, juntamente com a carreira e a jornada de 
trabalho e a remuneração, elementos indispensáveis 
à implementação de uma política de valorização 
profissional. Deve ser pensada como processo 
inicial e continuado e definida como direito dos/
as profissionais da educação e dever do estado, 
garantindo as condições para esse processo 
formativo.

8 –-(PR) Formação de professores para o uso 
efetivo das tecnologias nos âmbitos instrumental 
e metodológico: é importante que as tecnologias 
estejam aliadas a um procedimento continuado de 
formação docente, potencializando o pensamento 
sobre as práticas pedagógicas. Contudo, a extensão 
do uso desses recursos tecnológicos na educação 
não deve se limitar simplesmente à formação de 
professores para o uso de mais uma tecnologia, 
tornando-os meros repetidores de experiências que 
nada acrescentam de significativo à Educação. O 
fundamental é levar os gestores e professores a se 
apropriarem criticamente dessas tecnologias, de 
modo que descubram as possibilidades que elas 
oferecem no incremento das práticas educacionais, 
além de que, essa apropriação pode possibilitar 
uma prática libertadora. 

9 - (TO) Promover a formação continuada dos 
profissionais da educação procurando atualização 
e mantendo o foco nos avanços tecnológicos, 
adequando-os à realidade socioeducacional. Uma 
formação significativa sem ignorar as invenções das 
TICs, de forma que o ambiente escolar se aproprie 
das tecnologias disponíveis para efetivação e 
renovação da prática pedagógica.

10 - (PR) Formação continuada para professores (º 
ao 9º), com foco na investigação: instrumentalização 
deste professor, que o leve a entender o processo 
cognitivo de aquisição de conhecimento; aspectos 
fundamentais de cada disciplina ou área trabalhada 
(conhecimento específico); domínio de conteúdos 
que subsidiem as intervenções pedagógicas 
com vista à autonomia no processo de ensino e 
aprendizagem; estudo da organização do trabalho 
pedagógico. 
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CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

11- (AP) Garantir a implantação de uma política de 
formação inicial e continuada que contemple os 
conhecimentos específicos na área da educação 
infantil para professores e demais trabalhadores da 
educação.

2 - PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL

1�- (GO) A instituição do piso salarial deverá 
abranger todos os trabalhadores em educação. O 
governo federal deverá complementar os recursos 
necessários quando municípios e Estados não 
conseguirem, dentro do orçamento da Educação, 
executar o piso, estabelecendo assim condições para 
a implementação do Plano de Ações Articuladas para 
execução do PNE. O Art.��da Constituição Federal 
e Ementa constitucional 5�abrem espaços aos 
regimes de colaboração entre os entes federados.

1�- (MG) O piso salarial nacional deve ser vinculado 
ao Plano de Carreira – que este contemple as 
lacunas levantadas no item 1e deve incluir todos 
os segmentos dos trabalhadores da Educação. O 
piso salarial do trabalhador da Educação deve ser 
aquele defendido pala CNTE.

14- (GO) Apesar do piso salarial nacional, há 
inúmeras formas de carreiras profissionais nos 
estados e municípios. Julgamos necessário discutir 
Diretrizes Nacionais para a carreira dos profissionais 
da educação como indicam as entidades 
representativas, inclusive CNTE e ANFOPE.

3 - AVALIAÇÃO

15- (GO) Avaliação Docente como Instrumento de 
Valorização.

A avaliação docente é necessária e fundamental, 
precisa ser diagnóstica, somatória e formativa, 
elaborada e desenvolvida pelo coletivo (diversos 
segmentos). Ela deve estimular o aproveitamento 
real das potencialidades dos educadores, pois não 
basta avaliar, é preciso ir além da identificação das 
fragilidades e apontar caminhos para a solução dos 
problemas. 

É preciso viabilizar a garantia da formação de 
qualidade pública e gratuita, para tanto a formação 
continuada não só deve preencher as lacunas da 
formação inicial, mas deve incentivar a pesquisa e 
as pós-graduações.

Quanto à ampliação das vagas de Educação a 
Distância, primeiramente a legislação docente, 
sobretudo os Estatutos do Magistério, devem 
considerar a legitimidade da EAD, conforme prevê 
a LDB.

1�- (RJ) Sobre os critérios avaliativos, consideramos 
necessária uma reflexão mais criteriosa de sua 
aplicabilidade, não se restringindo ao IDEB, Prova 
Brasil e SAEB. Para elaborar estes critérios de 
avaliação, seria necessário criar uma Comissão 
de Avaliação com representantes das entidades 
ligadas a Educação.

1�- (PE) A avaliação devera ser diagnóstica e 
formativa agregando outros conceitos de avaliação 
que não fiquem restritos ao rendimento dos alunos, 
fluxo de aprovação e evasão.

Políticas pedagógicas, infra-estrutura, gestão 
democrática, formação, saúde e carreira são 
elementos que não podem ser excluídos desse 
processo de avaliação.

A premiação individual inclusive um 14º salário, aos 
professores que garantirem as metas estabelecidas 
pela gestão, não leva em conta esse contexto mais 
amplo dos fatores extra- escolares e intra-escolares 
que intervém no processo educativo. Além de 
privilegiar mecanismos de avaliação de desempenho 
fundamentado numa visão empresarial de gestão 
que incentiva a competitividade, a produtividade em 
detrimento da solidariedade e do trabalho coletivo 
que são elementos fundamentais para a construção 
de uma gestão democrática e de uma educação 
emancipatória.

8 - (MG) A Avaliação de Desempenho não cumpre 
o papel a que se propõe, não satisfaz o trabalhador 
da Educação. Em muitas escolas ela é distorcida.

A avaliação de Desempenho deverá ser feita com 
critérios definidos, promovendo a melhoria da 
Educação através da formação continuada e da 
qualificação dos profissionais. 






