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2009, um desafio encorajador
A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro, des-

de o início de 2009, assumiu o compromisso tanto da uni-
versalização do acesso à escolarização, caracterizada pelo 
aumento da oferta do número de vagas, quanto da cons-
trução de uma escola de qualidade, pautada pela gestão 
participativa onde todos tenham acesso à construção do 
conhecimento e aquisição de habilidades e competências.

Neste contexto, estabelecemos como princípios 
norteadores de nossa ação educativa uma educação de 
qualidade para todos, a gestão democrática e participa-
tiva nos processos educacionais e o fortalecimento do 
trabalho coletivo e, elegemos como prioridades, a sensi-
bilização da sociedade sobre a importância da educação 
de qualidade para todos, a valorização dos profissionais 
do ensino, a formação continuada dos educadores, o for-
talecimento da autonomia das unidades educacionais e 
o planejamento e estabelecimento de políticas educacio-
nais de longo prazo.

No intuito de transformar nossas propostas em rea-
lizações em conformidade com o Plano de Desenvolvi-
mento da Educação – PDE e nosso Plano de Ações Arti-
culadas – PAR e, com o empenho e dedicação de todos 
os integrantes da Rede Municipal de Ensino, já iniciamos 
as seguintes ações:
• Continuidade de reformas, ampliações e construções 

de escolas, com o objetivo de prestar atendimento de 
qualidade e ampliar a oferta do número de vagas na 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos e Projetos.

• Aquisição de veículos utilitários e máquinas para manu-
tenção de prédios escolares.

• Adesão ao pregão do MEC para aquisição de dois ôni-
bus escolares.

• Formação técnica e política de nossos educadores, in-
cluindo o pessoal de apoio, através do CAP – Centro de 
Aperfeiçoamento Pedagógico.

• Reorientação Curricular – reflexão e implementação.
• Readequações no Estatuto do Magistério Público Muni-

cipal e legislações complementares.
• Realização de reuniões de polos e visitas da supervi-

são de ensino e coordenadorias às escolas para realizar 
orientações pedagógicas, supervisão escolar e esclare-
cimentos sobre a vida funcional.

• Realização de Concursos Públicos e Processos Seleti-
vos.

• Fortalecimento e ampliação do atendimento em tempo 
integral, com o aumento de 240 vagas nos projetos Re-
criando e Presença Esperança.

• Ampliação da oferta da Educação de Jovens e Adultos 
com o aumento de 120 vagas.

• Inclusão dos portadores de necessidades especiais tan-
to às áreas físicas das escolas, quanto à aprendizagem, 
através do atendimento em salas de recursos multifun-
cionais.

• Implantação de salas de informática, favorecendo a in-
clusão digital.

• Ampliação do sistema de tecnologia da informação.
• Fortalecimento dos Conselhos de Escola, do Conselho 

Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB e Con-
selho da Alimentação Escolar.

• Realização da 3ª Conferência Municipal de Educação.
• Aplicação responsável e transparente dos recursos.
• Preparação da retomada da autogestão da Alimentação 

Escolar.
• Realização de convênios com instituições de Educação 

Especial.
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• PAR – Plano de Ações Articuladas;
• PDE - Escola – Plano de Desenvolvimento da Educação  

- Escola;
• Implantação de salas de recursos multifuncionais e de-

ficiência visual;
• PROINFO - Implantação de laboratórios de informática;

• Participação nos programas: PNLD – Programa Nacional 
do Livro Didático, PNLL – Programa Nacional do Livro 
e Leitura, Pró Letramento de Português e Matemáti-
ca, Gestar II, Provinha Brasil, Prova Brasil, Proinfância, 
Plataforma Freire, Brasil Alfabetizado, Mais Educação 
e Escola Ativa.

Todas as ações aqui evidenciadas apontam uma esco-
la para todos e construída com a participação de todos, a 
fim de que o papel mediador e transformador do processo 
educativo sejam garantidos, porém temos consciência do 
quanto ainda temos que caminhar.

No início deste ano realizamos um diagnóstico no qual 
as escolas evidenciaram o que esperam da Secretaria da 

Educação em suas diversas áreas – administrativa, pedagó-
gica, planejamento e projetos, supervisão escolar, gestão 
de patrimônio e financeira e alimentação escolar, com o 
objetivo de dialogarmos com todos os integrantes da Rede 
Municipal de Ensino. A partir daí é que estabelecemos dire-
trizes e metas e fundamentamos nossas ações, pois acre-
ditamos que é a partir do diálogo que podemos avançar.

Alunos matriculados
• Educação Infantil Etapa I: 1.346
• Educação Infantil Etapa II: 6.041
• Projeto Recriando: 690
• Ensino Fundamental I: 9.272
• Ensino Fundamental II: 202
• Projeto Presença Esperança: 720
• Sala de Recursos: 172
• Educação Especial (instituições conveniadas): 209
• EJA I: 390
• EJA II: 884

Números de 2009

Ações em parceria com o MEC

• Alunos transportados por dia: 6.083
• Refeições servidas por dia: 52.635
• Professores e especialistas de educação: 963
• Número de funcionários: 745
• Cursos de Formação: 1.560 horas nos 21 cursos 

oferecidos com a participação de 1.039 
profissionais da educação.

No início do próximo ano 
letivo, ao fechar o ano contábil 
de 2009, estaremos divulgando 

o Balanço Financeiro 
da Secretaria da Educação.



PROCURANDO CONSOLIDAR ESTA RELAÇÃO DIALÓGICA E PARA QUE POSSAMOS REDIMENSIONAR 
O TRABALHO DESTA SECRETARIA PARA O ANO DE 2010 É QUE SOLICITAMOS SUA COLABORAÇÃO, 
RESPONDENDO ESTAS QUESTÕES E DEVOLVENDO À SME ATÉ O DIA 22/12/09.

Escola: 

B - Destaque ações negativas da Secretaria da Educação em 2009.

A - Destaque ações positivas da Secretaria da Educação em 2009.



VAMOS CONTINUAR CONSTRUINDO JUNTOS UM NOVO TEMPO PARA A EDUCAÇÃO DE NOSSA CIDADE!

C - Proponha ações para a Secretaria da Educação em 2010.

D - Pensando na formação de educadores, cite pontos negativos e positivos do processo neste ano.


