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Dialogando possibilidades, possibilitando diálogos:
a construção do Plano Municipal da Educação de Rio Claro

Os debates e lutas históricas em prol de uma educação de qua-
lidade e democrática que vêm sendo realizados desde a década de 
1970, em especial através do I Seminário Brasileiro de Educação, das 
Conferências Brasileiras de Educação, do Fórum Nacional de Educa-
ção, da Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 
e do Plano Nacional de Educação, objetivam a conscientização a res-
peito da importância da educação para o futuro das pessoas e da 
sociedade brasileira. 

Forte apontamento disso foi a convocação da Conferência Na-
cional de Educação (CONAE) que, precedida por amplo debate nos 
Municípios e Estados, estabeleceu os parâmetros para a elaboração 
do Sistema Nacional Articulado de Educação. A CONAE representou 
um importante espaço democrático para a construção de diretrizes 
para a política nacional de educação. 

Para que este processo seja realmente democrático é impres-

cindível uma ampla mobilização nacional da sociedade civil pela qua-
lidade e valorização da educação e de seus profissionais, abrindo es-
paços para a participação de todos na definição de políticas públicas 
educacionais. 

A ideia é indicar as dificuldades e propor caminhos tendo em vista 
a construção de um Sistema Nacional de Educação (PNE) organizado 
democraticamente para que se efetive o direito à educação para to-
dos e todas com qualidade social. 

Pensar no Plano Nacional de Educação é também pensar no Pla-
no Municipal de Educação de Rio Claro; no atendimento às deman-
das das crianças, dos jovens e adultos que vivem na cidade; no papel 
da universidade pública; no funcionamento dos Conselhos na área 
educacional, na relação entre o público e o privado para a oferta e 
a gestão da educação. Conquistando, assim, a oportunidade de se 
pensar a partir do município as mudanças no campo da educação. 

III Conferência Municipal de Educação
Na realização da III Conferência Municipal de Educação, em 2009, 

tivemos, para nossa apreciação, um total de 253 propostas distribuídas 
em cada um dos seis eixos temáticos do documento base da CONAE, 
que nortearam nossos debates:

1. Papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade: or-
ganização e regulação da educação nacional; 

2. Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação; 
3. Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; 
4. Formação e valorização dos profissionais da educação; 
5. Financiamento da educação e controle social; 
6. Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade. 

Naquele momento estava em pauta o debate sobre um sistema 
articulado para a educação no município, o que significava refletir so-
bre a política educacional para a cidade de Rio Claro. 

As propostas apontaram para diferentes aspectos. Encontramos 
sugestões para revitalizar os Conselhos Escolares, as APM e os Grê-
mios Estudantis, preocupação com a proporção entre professores e 
alunos em sala de aula, a necessidade da adequação do espaço e do 
tempo escolar para o período integral e às especificidades de jovens 
e adultos, bem como a necessidade do estímulo para atividades edu-
cacionais “além dos muros da escola” articuladas com os interesses 

das comunidades.
Quanto a “Formação e a Valorização dos Profissionais da Educa-

ção” merecem destaque a melhoria salarial, o investimento em par-
cerias com a universidade para a formação profissional, a necessidade 
de formação dos professores para o trabalho com a diversidade cultu-
ral e o trabalho com alunos especiais.

Para a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar, 
apesar da taxa de atendimento líquido no ensino fundamental ser su-
perior a 90% em Rio Claro, há demandas para a ampliação para este 
nível de ensino e também para a Educação Infantil, inclusive para o 
atendimento em tempo integral, Ensino Médio, Educação Superior, 
Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, e Educação 
Especial.

Quanto ao financiamento da educação, destacamos as preocu-
pações dos participantes para a ampliação dos recursos destinados 
à educação, sua descentralização para as unidades educacionais e o 
controle social sobre os gastos.

Nesse sentido tivemos propostas que buscam garantir perspec-
tiva inclusiva para a educação na cidade através da implantação de 
marcos legais que induzam o respeito à diversidade étnica e de gê-
nero, com propostas de políticas compensatórias para diminuição da 
desigualdade social.
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AGENDA DOS PRÓXIMOS ACONTECIMENTOS

Realizaremos no mês de agosto, no Auditório I da Secretaria Municipal de Educação (Rua 6, 3265, Alto do Santana),  

às 18h, plenárias por segmento, conforme cronograma abaixo. PARTICIPE!

Plano Municipal de Educação de Rio Claro
O que se pretende é ouvir todos aqueles (professores, pais, 

servidores, gestores, movimentos sociais, sindicatos), enfim 

toda a sociedade civil que queira manifestar-se e contribuir para 

a formulação e implementação de um plano de políticas públicas 

que corresponda às reais necessidades, expectativas e possibili-

dades do povo rio-clarense.

Sabemos que a educação não resolve todos os problemas, 

mas entendemos que, sem a educação os desafios do país não 

podem ser resolvidos. Entretanto, a intenção é provocar um am-

plo debate municipal que, além de manifestar as reivindicações, 

os desejos e as críticas dos mais diferentes setores da socieda-

de, também contribua para um amplo movimento de conscien-

tização sobre a importância da educação para nossa cidade e da 

necessária e indispensável participação de todos na elaboração 

de um plano de estratégias propositivas com vistas à melhoria 

de nossa educação, em termos de inclusão democrática, perma-

nência e sucesso com qualidade.

Mas, o que é este Plano?

É um conjunto de princípios, metas e estratégias construídas 

coletivamente e a partir de um diagnóstico, atender as necessi-

dades da educação do município, prevendo ações para os próxi-

mos dez anos com avaliação periódica da ação.

A aprovação desse plano deverá ser feita pelo poder legislati-

vo, órgão fundamental nesse processo, transformando-o em Lei 

Municipal sancionada pelo prefeito, conferindo poder de ultra-

passar diferentes gestões. 

O desafio é elaborar um plano que seja coerente com o PNE 

e, ao mesmo tempo, respeite a  identidade e autonomia do mu-

nicípio.

A realização deste Simpósio é marcada pela decisão da Ad-

ministração Municipal em romper com o isolamento social e 

atrair outros setores da população para a defesa da importância 

social da educação, compartilhando com os diferentes segmen-

tos organizados da cidade a tarefa de refletir, discutir e organizar 

proposições da política educacional a serem implementadas nos 

próximos anos.

É hora de discutir, debater, reivindicar, exigir e formular as 

necessidades, bem como, propor ações para que esta ampla ex-

pressão da sociedade civil possa refletir-se da forma mais verda-

deira, forte e concreta no Plano Municipal a ser construído. 

Temos a oportunidade de fazer ouvir nossas vozes, de mani-

festar nossas opiniões a respeito das dificuldades e dos proble-

mas que, em suas diferentes dimensões, afetam a educação de 

nossa cidade.

Assim, não basta que se aprove isso ou aquilo. É necessá-

rio que tenhamos clareza da forma como as propostas do Plano 

serão efetivadas, tanto no âmbito financeiro da gestão, quanto 

no âmbito da política e como acontecerá o acompanhamento da 

implantação das deliberações constantes no Plano. Só assim ga-

rantiremos que se torne realidade.

Convidamos todos para participarem desse processo e fazer 

a nossa história!

TEMA DATA
Educação Infantil 08/08

Educação Integral 09/08

Educação de Jovens e Adultos
Educação Profissional 10/08

Ensino Fundamental 11/08

Diversidade 15/08

TEMA DATA
Ensino Superior 16/08

Valorização dos Profissionais 
da Educação 17/08

Ensino Médio 22/08

Formação de Professores 23/08

Financiamento 24/08


