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Proposta Educacional para um Novo Tempo
Estamos novamente diante da necessidade de pensar as 

possibilidades de trabalho para um novo tempo. Este é um 
momento privilegiado e queremos pensar coletivamente a 
educação oferecida pela Rede Municipal de Ensino de Rio 
Claro. Principalmente, se considerarmos o que cada um de 
nós representa neste processo.

Com a convicção de que os educadores são sujeitos 
da ação pedagógica e de que a escola é o espaço primeiro 
para esta ação, apresentamos aqui algumas reflexões que 
poderão nortear o nosso fazer, lembrando que buscamos a 
construção de uma escola com qualidade, pautada na ges-
tão participativa, com capacidade de oferecer crescimento 
continuado para os educandos e todos que nela trabalham.

Com quase cem dias de governo, apresentamos este 
documento com o objetivo de orientar a realização de nos-
sas propostas pedagógicas que serão ponto de apoio para 
todas as ações educativas.

Três ações pautam a elaboração deste documento:
• As sugestões feitas através do suporte de opinião entre-

gue na abertura do ano letivo;
• Os relatórios com as expectativas da comunidade em 

relação ao trabalho desenvolvido pelas escolas;
• As discussões realizadas durante o planejamento por 

meio das reflexões acerca do Projeto Político-Pedagógi-
co das unidades educacionais.
Enfim, esse documento quer se somar a essas ações, 

abrir diálogos e provocar a nossa criatividade. Neste con-
texto, entendemos que é um documento inacabado e su-
porta acréscimos e modificações.

Princípios norteadores
Princípios são conceitos que expressam ideais. Eles 

alimentam o nosso compromisso para o atendimento à 
população e mostram em que acreditamos e a que nos 
propomos. 

Então, quais são os princípios de nossa ação educativa?

 1  Educação de qualidade para todos;

 2  Gestão democrática e participativa nos processos 
educacionais;

 3  Fortalecimento do trabalho coletivo.
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Eixo temático
O Projeto Político-Pedagógico das escolas será o eixo te-

mático de nossas ações e pode ser resumido como um ele-
mento articulador de todos os trabalhos na educação.  Esta 
articulação acontece na medida em que nossas intenções e 
práticas se tornam coerentes ao expressar nosso compro-
misso de refletir e redesenhar coletivamente o processo 
educacional.

Prioridades
O que significa definir prioridades? Significa assumir compromissos 

com as necessidades mais urgentes, fazendo com que nossa proposta 
educacional se torne realidade.

Quais prioridades propomos para a educação que queremos?

 1  sensibilizar a sociedade sobre a sua importância;

 2  assumir uma educação de qualidade para todos;

 3  valorizar os seus profissionais;

 4  formar, de modo continuado, os educadores;

 5  fortalecer a autonomia das unidades educacionais;

 6  planejar e estabelecer políticas educacionais de longo prazo.

Ações
Sabemos que propor é mais fácil do que realizar. Para transformarmos 

nossas propostas em realizações, queremos começar com as seguintes 
ações:

viabilizar a formação técnica e política de nossos educadores 
através do CAP – Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico;

ampliar a oferta do número de vagas em creches, pré-escolas, 
ensino fundamental, educação de jovens e adultos e projetos;

fortalecer e ampliar o atendimento em tempo integral;

estabelecer parcerias com instituições ligadas ao ensino;

facilitar o acesso e integrar as informações provenientes da 
Secretaria e Unidades Educacionais;

implantar sistema de tecnologia da informação;

aplicar de forma responsável e transparente os recursos;

atender com excelência a população;

fortalecer os conselhos escolares;

realizar a III Conferência Municipal de Educação;

elaborar o Plano Municipal de Educação.

Temos consciência que há muito trabalho pela frente. Então, venha. 

Vamos juntos escrever a nossa história!
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