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2. ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, POPULACIONAIS E SOCIECONÔMICAS DE TROMBUDO
CENTRAL/SC

2.1 Histórico
Cercado por um exuberante cenário em meio ao verde, do Alto Vale do Itajaí, em 1904,
Trombudo Central, inicia sua colonização com os imigrantes Ernesto Prada e Emílio Graubner e suas
respectivas famílias. Ernesto Prada, natural da Áustria, nasceu em 24 de maio de 1870. Faleceu em 13
de outubro de 1954. Sua esposa, Catarina
Prada (Finardi), nasceu na Itália no dia 12
de setembro de 1870. Faleceram em 6 de
fevereiro de 1943, na localidade de Rio
Novo. Com eles veio Emílio Graubner,
futuro genro de Ernesto Prada, nascido no
dia 9 de setembro de 1886. Faleceu em 26
de junho de 1977.
As terras onde se localiza o
município
de
Trombudo
Central
pertenceram inicialmente ao município de
Porto Belo / Itajaí, posteriormente ao
município de Blumenau, depois passou a pertencer ao município de Rio do Sul, do qual se emancipou
politicamente e administrativamente em 22 de julho de 1958.
Teve como intendentes distritais os senhores Mário Dalponte, Arthur Siewerdt, Paulo
Skowasch, entre outros. O nome “Trombudo Central”, teve sua origem em três versões: A quantidade
de Antas (da espécie Tapirus Americanos) existentes na região, animais que tem uma pequena tromba,
a segunda fala da existência, no centro da cidade de uma tromba, formada pela junção de dois rios, o
Rio Braço do Trombudo e o Rio Trombudo Alto
e a terceira fala das constantes trombas d’águas
que caíam sobre a região em períodos cíclicos.
As casas antigas, muitas em estilo
enxaimel, retratam a colonização germânica.
Traços de um passado de prosperidade resistem
ao tempo como as chaminés da antiga Indústria
Lorenz e Indústria Franz, as estações
ferroviárias de carga e passageiros da Antiga
Estrada de Ferro Santa Catarina e o viaduto, cujo
leito cortava a cidade até a localidade de São
João. O trajeto foi realizado apenas pelo período
de três meses. Cidade tipicamente europeia,
mantém raízes culturais alemãs e italianas
através dos clubes de Caça e Tiro e Bolão, dos grupos folclóricos, da comida típica colonial e pelo
artesanato diversificado.
As características arquitetônicas das Igrejas Evangélica e Matriz Cristo Rei, apresentam
relevância, sendo que a última possui belos afrescos de um artista italiano, cujo altar-mor é obra
monumental.
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Merecem destaque as tradicionais festas religiosas como a de Santo Antônio, a da Colheita e a da
Igreja Cristo Rei.
Trombudo Central deu origem aos municípios de Agrolândia criado em 12 de junho de 1962,
instalado em 25 julho de 1962, e Braço do Trombudo criado em 26 de setembro de 1991, instalado em
01 de janeiro de 1992.
Fonte: www.trombudocentral.sc.gov.br

2.2 Características Geográficas
O Município de Trombudo Central está situado no Vale do Itajaí do Norte, pertence à
microrregião do Alto Vale do Itajaí. Possui uma extensão territorial de 108, 617 km². Pertence à
Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI. A distância entre a cidade de Trombudo
Central e a capital Florianópolis é de 213 km via BR 282. Limita-se com os municípios de Pouso
Redondo, Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, Laurentino, Rio do Oeste.
O principal centro urbano do Município de Trombudo Central localiza-se a
uma latitude 27º17'57" sul e a uma longitude 49º47'25" oeste, estando a uma altitude de 350 metros,
fazendo parte da Serra do Mar, região do Brasil onde ocorreu um intenso derramamento vulcânico há
250 milhões de anos atrás; em seu substrato rochoso é comum encontrarmos a ardósia, muito
utilizada como piso decorativo, construção de muros, revestimento em estradas de terra e
pavimentação em vias
urbanas.
O
relevo
é
constituído
de
superfícies
planas,
suavemente onduladas
e de planalto. Com
referência ao sistema
hidrográfico,
o
município
de
Trombudo Central é
banhado pela bacia do
Rio Trombudo. Há
ribeirões
espalhados
por todo município que desembocam no rio citado. Este complexo hídrico pertence à bacia
hidrográfica do Rio Itajaí-Açu que abrange 15.000km². Essa grande bacia hidrográfica, formada por
milhares de pequenos afluentes, lança suas águas no Oceano Atlântico na divisa dos municípios de
Itajaí e Navegantes.
O clima predominante é o mesotérmico úmido com verão quente, segundo a classificação de
KOEPPEN, sem estação seca e com verões quentes. A temperatura média é de 18,4ºC e a precipitação
pluviométrica variam de 80 a 115 milímetros nos meses de abril a agosto e de 125 a 180 milímetros
entre os meses de setembro a março. O município possui em torno de 134,5km de estradas,
interligando as várias localidades à sede e aos municípios vizinhos.
Fonte: www.trombudocentral.sc.gov.br
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2.3 Aspectos populacionais
Trombudo Central, segundo dados do IBGE, possuía em 2010 uma população de 6.553
habitantes, destes 2.452residentes na zona rural e 4.101 na zona urbana; 3.268homens e 3.285
mulheres. A estimativa em 2014 era de 6.979 habitantes.
A população de Trombudo Central apresentou, no ano de 2010, crescimento de 13,08% desde
o Censo Demográfico realizado em 2000, uma taxa média
de crescimento populacional da ordem de 1,31% ao ano.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2010 a população da cidade
alcançou 6.553 habitantes, o equivalente a 0,10% da
população do Estado.
Baseado nas estimativas populacionais do Censo de
2010, Trombudo Central possui uma densidade
demográfica de 60,3 hab/km².
A estrutura etária de uma população habitualmente
é dividida em três faixas: os jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20
anos até 59 anos; e os
idosos, dos 60 anos em
diante. Segundo esta
organização,
no
município, em 2010, os
jovens representavam
29,53% (1.935) da
população, os adultos
52,76% (3.457) e os
idosos, 17,71% (1.161).
Colonizada por
imigrantes
europeus,
reserva muito de sua
cultura,
tanto
no
patrimônio
material
como
no
imaterial
preservando.
A
taxa
de
analfabetismo é pequena, mas preocupa, jovens e adultos de 15 anos ou mais que não aprenderam a
ler nem escrever, representam4,3% da população do município, um total de223pessoas.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões
básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O IDHM – Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal de Trombudo Central e de 0,775 ficando na 24º colocação no ranking entre os
municípios catarinense.
Fonte: IBGE – Censo 2010
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2.4 Aspectos Socioeconômicos
O município de Trombudo Central apresenta uma economia baseada principalmente no setor
industrial, esta atividade vem crescendo cada vez mais dentro da economia do município, destacandose setor alimentício, extração de minerais não metais,
produção de máquinas e equipamentos, A indústria
surge como o principal Valor Adicionado (VA) do
município, com índice de 70% em 2010. Por
caracterizar-se uma tipografia acidental onde
predominam as pequenas propriedades rurais
(minifúndios), sendo que a produção agrícola e
pecuária destaca-se a suinocultura, fumo, criação
bovina, produção de leite, mandioca e piscicultura. Nos números da economia, o resultado do trabalho
no campo, a agricultura, pecuária e os serviços relacionados em 2010 representavam 14% do Valor
Adicionado. O setor do comércio responde por 9% e o de serviços representava 7% do VA no ano de
2010.
Contabilizados os setores de expressão na economia do município, o VA 2013 índice 2015
corresponde ao total de R$171.621.754,07.
O Orçamento Púbico Municipal de Trombudo Central, com base no PPA (2014-2017) estima
uma receita de R$ 20.245.615,13 de reais para o ano base de 2015. Sendo que para o setor da
educação, com exclusão dos recursos vinculados com base em emendas parlamentares, este valor é de
R$ 5.811.798,53 Segue abaixo uma previsão orçamentaria de receitas e despesas para os próximos 10
anos (2015/2025), com base em cálculos realizados pela contabilidade pública e que preveem um
reajuste de 7,5% por ano.

Tabela 1 – Previsão de orçamento educação2015/2025
Fonte: Setor Contabilidade Prefeitura Trombudo Central
Fontes: AMAVI
www.trombudocentral.sc.gov.br
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3. EDUCAÇÃO EM TROMBUDO CENTRAL

3.1 Aspectos Educacionais
A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
conforme o Artigo 21 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional LDB Nº9394/96. E “... tem por
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Artigo 22 da
LDB 9394/96)
Segundo o Artigo 11, inciso V da citada Lei cabe aos municípios:
“Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis
de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção
e desenvolvimento do ensino.”

O município de Trombudo Central conta com algumas instituições educacionais, entre elas
estão duas (02) escolas estaduais que oferta desde os anos finais do ensino fundamental até a
conclusão do ensino médio, além de ofertar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma das
unidades. Quatro (04) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino que ofertam ensino
fundamental anos iniciais e finais e sete (07) que unidades que ofertam o atendimento a educação
infantil. Existe também uma (01) extensão de Nível Superior em Educação à Distância da UNIGRAN.
Relação das unidades educacionais de Trombudo Central
Unidade Educacional
Endereço
Nível de Ensino
Centro de Educação Básica Erica Hasse
Centro de Educação Básica Arthur
Bruno Jandt –
Centro de Educação Básica Eginolf Bell
Centro de Educação Básica Alberto
Balduíno Barchfeld
Escola de Educação Básica Dr
Hermann Blumenau
Unidade Descentralizada de
Trombudo Central
Centro de Educação Infantil Pinguinho
de Gente
Centro de Educação Infantil Gente
Miúda
Centro de Educação Infantil Cinderela
Centro de Educação Infantil Arthur
Kroenke
Centro de Educação Infantil Menino
Jesus – Municipal – Urbana
Centro de Educação Infantil Johanne
Schutte

BR 470 Km 162 Br 470, km 162, nº
171 Bairro Bracatinga I
Rua São Paulo, nº 1014
Bairro:
Jalisco
Rua Estados Unidos, nº 546
Bairro: Lorenal
Rua Blumenau, 138 Bairro: Vila
Nova
Rua Blumenau, 138 Bairro Vila
Nova
Rua Blumenau, 138 Bairro Vila
Nova
Rua Afonso Ceolin, nº 323 Bairro:
Bracatinga I
Rua Ackill Boettger Bairro: Liberdade
nº 158
Rua Ackill Boettger nº 135Bairro:
Liberdade
Rua Arno Zimermann, nº 140 Bairro:
Liberdade
Rua Santa Catarina, nº 515 Bairro:
Estação
Rua Getúlio Vargas, 298 Bairro:
Cidade Alta

Ensino Fundamental – Anos
iniciais e finais
Ensino Fundamental – Anos
iniciais
Ensino Fundamental – Anos
iniciais
Ensino Fundamental – Anos
iniciais
Ensino Fundamental – Anos
finais e Ensino Médio
Ensino Fundamental – Anos
finais e Ensino Médio – EJA.
Educação Infantil – Creche –
Pré-escola
Educação Infantil – Creche
Educação Infantil – Creche
Educação Infantil – Préescola.
Educação Infantil – Creche e
Pré-escola.
Educação Infantil – Creche e
Pré-escola.
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Centro de Educação Infantil Charlotte
Ilse Schindler
UNIGRAN

Rua Canadá, nº 016

Bairro: Lorenal

Praça Arthur Siewerdt, 01 Centro

Educação Infantil – Creche e
Pré-escola.
Ensino Superior a distância

A participação da sociedade no controle e desenvolvimento das atividades educacionais do
município está garantindo deste a instituição dos conselhos. O Conselho Municipal de Educação foi
criado em 17 de dezembro de 1997 através da Lei 1 151, alterada posteriormente pelas leis 1.593 de
05 de junho de 2009, alterada posteriormente pela Lei 1.633 de 22 de dezembro de 2009. O Conselho
de Alimentação Escolar em 2000, através da Lei 1 252 de 18 de agosto,. Alterada posteriormente pela
Lei 1.650 de 17 de agosto de 2010. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em
2007 pela Lei 1.497 de 09 de abril de 2007 e alterada pela Lei 1.547/08 de 09 de maio de 2008.
O transporte escolar é regulamentado pela Lei 1.809/13 de 26 de novembro de 2013, sua frota
e mantida pela Prefeitura Municipal de Trombudo Central, com auxilio financeiro dos Governos
Federal e Estadual.
A efetivação das políticas públicas da educação no âmbito municipal é de competência da
Secretaria Municipal de Educação e Esportes, órgão responsável por garantir o ingresso, a
permanência e a aprendizagem dos alunos na sua formação inicial contemplando as dimensões
históricas, sociais, culturais, políticas e de formação para o trabalho e para a cidadania.

3.2 Indicadores da Educação de Trombudo Central
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 com a
iniciativa de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da
educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos
resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente
assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de
desempenho nas avaliações do Inep.
Em Trombudo Central as avaliações da Prova Brasil (IDEB) foram realizadas desde 2005,
porém em algumas unidades e/ou turmas não foram aplicadas ou os resultados não foram divulgados,
em virtude de que a unidade avaliada não atendia os critérios de participação e divulgação
determinados pelo INEP, conforme representado nos dados abaixo. Os resultados das avaliações
educacionais de Trombudo Central, comparados com os resultados do Estado de Santa Catarinae do
Brasil, demonstram um esforço coletivo da escola, secretaria e comunidade, porém é preciso buscar a
melhoria da proficiência dos alunos.
Ao observarmos as tabelas abaixo, é imprescindível, que haja um esforço e fortalecimento do
sistema SME – Escola – Classe – Aluno e Família, da rede pública municipal e estadual de ensino, em
ações para que as metas do IDEB, estabelecidas pelo Ministério da Educação para o município de
Trombudo Central, não sejam apenas alcançadas, mas sim superadas.
PROEFICIENCIA
RESULTADOS DA PROVA BRASIL – PROEFICIENCIA – REDE MUNICIPAL ANOS INICIAIS
Disciplinas
Matemática
Língua Portuguesa

2005
ND*
ND

2007
190,82
181,85

2009
184,90
187,42

2011
ND
ND

2013
237,68
214,71

* (ND) Não Divulgado ou não realizado. Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os
resultados sejam divulgados.
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RESULTADOS DA PROVA BRASIL – PROEFICIENCIA – REDE ESTADUAL ANOS INICIAIS
2005
187,40
176,20

Disciplinas
Matemática
Língua Portuguesa

2007
178,41
163,74

2009
185,29
166,38

2011
203,55
186,93

2013
215,13
202,18

RESULTADOS DA PROVA BRASIL – PROEFICIENCIA – REDE ESTADUAL ANOS FINAIS
2005
234,00
206,10

Disciplinas
Matemática
Língua Portuguesa

2007
239,97
225,40

2009
242,54
231,14

2011
253,47
247,74

2013
249,52
238,36

IDEB – TROMBUDO CENTRAL
RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE TROMBUDO CENTRAL – ANOS INICIAIS
Redes de ensino médias
IDEB Esc. Municipais
IDEB Esc. Estaduais

2005
ND
4,5

2007
4,7
4,2

2009
4,7
4,4

2011
ND
5,2

2013
6,2
5,6

RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE TROMBUDO CENTRAL – ANOS FINAIS
Redes de ensino médias
IDEB Estaduais

2005
3,6

2007
3,9

2009
3,5

2011
4,6

2013
4,3

BRASIL
IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL EF Anos Iniciais
Total
2005
3.8
Estadual
Municipal
Privada
Pública

3.9
3.4
5.9
3.6

IDEB Observado
2007
2009
2011
2013
2007
4.2
4.6
5.0
5.2
3.9
Dependências Administrativas
4.3
4.9
5.1
5.4
4.0
4.0
4.4
4.7
4.9
3.5
6.0
6.4
6.5
6.7
6.0
4.0
4.4
4.7
4.9
3.6

Metas
2009
4.2

2011
4.6

2013
4.9

2021
6.0

4.3
3.8
6.3
4.0

4.7
4.2
6.6
4.4

5.0
4.5
6.8
4.7

6.1
5.7
7.5
5.8

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL EF Anos Finais
Total
2005
3.5
Estadual
Municipal
Privada
Pública

3.3
3.1
5.8
3.2

IDEB Observado
2007
2009
2011
2013
2007
3.8
4.0
4.1
4.2
3.5
Dependências Administrativas
3.6
3.8
3.9
4.0
3.3
3.4
3.6
3.8
3.8
3.1
5.8
5.9
6.0
5.9
5.8
3.5
3.7
3.9
4.0
3.3

Metas
2009
3.7

2011
3.9

2013
4.4

2021
5.5

3.5
3.3
6.0
3.4

3.8
3.5
6.2
3.7

4.2
3.9
6.5
4.1

5.3
5.1
7.3
5.2

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – BRASIL ENSINO MÉDIO
Total
2005
3.4
Estadual
Privada
Pública

3.0
5.6
3.1

IDEB Observado
2007
2009
2011
2013
2007
3.5
3.6
3.7
3.7
3.4
Dependências Administrativas
3.2
3.4
3.4
3.4
3.1
5.6
5.6
5.7
5.4
5.6
3.2
3.4
3.4
3.4
3.1

Metas
2009
3.5

2011
3.7

2013
3.9

2021
5.2

3.2
5.7
3.2

3.3
5.8
3.4

3.6
6.0
3.6

4.9
7.0
4.9

SANTA CATARINA
IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Anos Iniciais
Santa
Catarina

IDEB Observado
2005 2007 2009 2011
4.4
4.9
5.2
5.8

2013
6.0

2007
4.5

2009
4.8

2011
5.2

Metas
2013
2015
5.5
5.8

2017
6.0

2019
6.3

2021
6.5
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IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Anos Finais
Santa
Catarina

IDEB Observado
2005
2007
2009
2011
4.3
4.3
4.5
4.9

Santa
Catarina

IDEB Observado
2005
2007
2009
2011
3.8
4.0
4.1
4.3

2013
4.5

2007
4.3

2009
4.5

2011
4.7

Metas
2013 2015
5.1
5.5

2017
5.7

2019
6.0

2021
6.2

2019
5.4

2021
5.6

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS – SC – Ensino Médio
2013
4.0

2007
3.8

2009
3.9

2011
4.1

Metas
2013 2015
4.4
4.7

2017
5.2

TROMBUDO CENTRAL – REDE ESTADUAL
METAS PROJETADAS–Anos Iniciais
2015
5.9

2017
6.1

Metas
2019
6.4

2021
6.6

TROMBUDO CENTRAL – REDE ESTADUAL
METAS PROJETADAS– Anos Finais
2015
6.1

2017
6.3

Metas
2019
6.5

2021
6.7

TROMBUDO CENTRAL – REDE MUNICIPAL
METAS PROJETADAS–Anos Iniciais
2015
6.4

2017
6.6

Metas
2019
6.9

2021
7.1

Fonte: INEP

Observando os conhecimentos, competências e habilidades atingidos nas últimas avaliações de
2007a 2013 pelos alunos dos anos iniciais da rede municipal, observa-se uma evolução na escala de
proficiência da Matemática, passando do nível3 para o nível 5 (2007: 190,82 – 2013: 237,68), definida
com proficiente, e em Língua Portuguesa também houve uma aumento de 187,42 em 2007 para
214,71 em 2013, aprendizado considerado como proficiente.
As escolas estaduais de Trombudo Central também obtiveram um crescimento significante,
quando comparado os resultados entre os anos de 2005 a 2013. Conforme apresentada na tabela
anterior nos anos iniciais e finais na disciplina de Matemática a Proficiência é considerada Básica e em
Português nos anos iniciais o resultado é apresentado como Proficiente e em Matemática como Básico.
Identificamos que o desafio é grande para o município efetivar a aprendizagem adequada para
os alunos conforme ano de estudo no Ensino Fundamental. Os fatos e dados expostos, demonstram
como grandes desafios a serem vencidos, para as próximas décadas.
Os cálculos das taxas de aprovação, reprovação, evasão e abandono são baseados nas
informações sobre o movimento e o desempenho dos alunos, com base nestes dados foi realizado
levantamento de informações, da qual será possível analisar o rendimento escolar dos alunos da Rede
Municipal de Ensino de Trombudo Central, assim como o desempenho das escolas estaduais do
município, da Rede Estadual de Santa Catarina e Nacional.
Os índices de reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal apontam
para indicadores de qualidade, verifica-se que os índices vem numa constante redução,resultado de
ações promovidas pelas SME e escolas para auxiliar os alunos com dificuldades de aprendizagem a
superarem suas expectativas.
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As escolas da Rede Estadual apresentam dados mais preocupantes, com muita variação entre
os anos analisados, a taxa de reprovação tem oscilado com bruscas alterações de um ano para o outro.
A necessidade de avaliar os motivos que levam a índice tão variáveis como este. O sistema de avaliação
deve ser revisto.
Cabe ressaltar, a necessidade dos principais atores da educação do município de Trombudo
Central tornarem o monitoramento desses resultados numa rotina, além do planejamento de ações
para permanecer este indicador no percentual que se encontra.
Além disso, usar os dados sobre o aprendizado para embasar ações pedagógicas; fazer da
escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado; ganhar o apoio de atores de fora da escola e
efetivar ações pedagógicas embasadas em evidências e dados de aprendizagem.
TAXA DE REPROVAÇÃO
Em %
Rede
Municipal
Rede
Estadual
Santa
Catarina
Brasil

E.F
anos
iniciais

2010
E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2011
E.F
anos
finais

3,6

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2012
E.F
anos
finais

8,1

--

2,0

1,9

15,9

24,0

6,7

13,5

11,9

14,4

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2013
E.F
anos
finais

1,0

--

2,9

1,0

--

0,8

0,0

--

0,0

6,2

6,4

4,5

4,5

12

1,3

10,3

17,7

10

2,2

4,3

8

3,7

6,6

11

4,6

14,6

15,2

13,5

8,1

13,4

14

7,7

12,8

13,1

6,9

12,3

12,7

Ensino
Médio

A taxa de reprovação na Rede Municipal de Ensino é pequena, nos anos iniciais comprova-se
uma redução passando de 3,6% em 2010 para 0,8 em 2013, mas a maior redução apresenta-se nos
anos finais do ensino fundamental, sendo que a taxa de reprovação passou de 8,1% para 0,0% num
período de 4 anos.
Considerando que a taxa de distorção idade/ano do ensino fundamental anos iniciais, em 2013
que totaliza 4,8%, ficou consideravelmente bem comparada com a média estadual e nacional, mas isso
não significa que esta tudo controlado, há ampla necessidade de traçar novas estratégias e parcerias
para que este indicador seja reduzido a índices ainda menores.
DISTORÇÃO IDADE/ANO
Em %
Rede
Municipal
Rede
Estadual
Santa
Catarina
Brasil

E.F
anos
iniciais

2006
E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2011
E.F
anos
finais

8,9

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2012
E.F
anos
finais

23,0

--

7,8

4,0

13,1

23,2

10,6

21,5

25,1

38,7

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2013
E.F
anos
finais

22,2

--

5,0

15,6

--

4,8

20,1

--

6,9

19,8

18,0

6,4

16,2

24,7

15,0

11,5

25,1

24,7

14,2

21,7

19,1

10,1

16,7

18,3

9,1

17,7

18,4

49,5

20,1

32

36,3

23,4

14

31,1

12,6

26,2

33

Ensino
Médio

Um ponto a analisar é o alto índice de distorção idade/ano no ensino médio, tornando-se mais
grave pois desde 2011 este indicador tem aumentado. Verificou-se que entre os anos de 2007 a 2013 a
evasão aumentou em torno de 36%.
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DISTORÇÃO IDADE-ANO NAS ESCOLAS DE TROMBUDO CENTRAL
Nome da Escola
Centro de Educação Básica Arthur Bruno Jandt
Centro Educação Básica Eginolf Bell
Centro de Educação Básica Erica Hasse
EEB Dr. Hermann Blumenau

2007
7%
5%
13%
7%

2011
3%
4%
15%
7%

2012
1%
4%
10%
6%

2013
5%
1%
11%
15%

É possível observar que o município de Trombudo Central mantem índices satisfatórios nas
taxas de abandono nas escolas estaduais e municipal de ensino fundamental, apresentado indicadores
de qualidade. Já no ensino médio apesar de ter ocorrido uma redução para 5% no ano de 2013, houve
muita oscilação neste indicador nos últimos anos, demonstrando um quadro preocupante que se
repete no âmbito estadual e nacional.
TAXA DE ABANDONO/EVASÃO ESCOLAR
Em %
Rede
Municipal
Rede
Estadual
Santa
Catarina
Brasil

E.F
anos
iniciais

2010
E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2011
E.F
anos
finais

0,0

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2012
E.F
anos
finais

0,0

--

0,0

0,0

4,2

14,7

0,4

1,4

3,5

7,4

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2013
E.F
anos
finais

0,0

--

0,0

1,0

--

0,8

1,5

--

0,0

1,4

6,8

0,0

0,4

11,3

1,2

0,4

5,0

8,2

0,4

2,3

9,3

0,3

2

8,2

0,2

1,6

8,6

14,7

1,7

4,8

10,8

1,7

4,6

10,4

1,3

4

9,2

Ensino
Médio

Ao analisar a taxa de distorção por ano cursado, incluindo as escolas estaduais, verifica-se que
na proporção que aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade/ano cursado. Isto revela o
impacto das taxas de reprovação, repetência e evasão, ao longo do processo de escolarização, bem
como as dificuldades de acesso/permanência e aprendizagem do aluno na escola.
A taxa de aprovação tem em seus indicadores resultados próximo ao aceitável, principalmente
nos anos iniciais, onde a taxa média chega a 97,47%, já nos anos finais a média é de 96,85%,conforme
quadro apresentado abaixo. Nas unidades estaduais as taxas de aprovação estão em média de 93,95%
no ensino fundamental e 75,45% no ensino médio, apesar de estar acima das taxas do estado de Santa
Catarina e principalmente do Brasil, mas há uma necessidade de realizar um esforço continuo para a
melhoria desde indicador, sendo que a meta aceitável é indicadores acima de 98%.
TAXA DE APROVAÇÃO
Em %
Rede
Municipal
Rede
Estadual
Santa
Catarina
Brasil

E.F
anos
iniciais

2010
E.F
anos
finais

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2011
E.F
anos
finais

96,4

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2012
E.F
anos
finais

91,9

--

98,0

98,1

79,9

61,3

92,9

85,1

84,6

78,2

Ensino
Médio

E.F
anos
iniciais

2013
E.F
anos
finais

99,0

--

97,1

98,0

--

98,4

98,5

--

100

92,4

86,8

98,5

95,1

76,7

97,5

89,3

77,3

81,4

97,4

93,4

82,7

96

91,4

80,8

95,2

83,8

76,2

71,8

90,2

81,8

75,2

90,6

82,6

76,5

91,8

83,7

78,1

Ensino
Médio

Fonte: MEC/INEP
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Na tabela abaixo é possível verificar que existe alguns indicadores de rendimento que inspiram
maior atenção, principalmente a taxa de reprovação. Quando o índice de abandono ou reprovação
estão acima de 5%, a situação indica a necessidade de definir estratégias para conter o avanço da
evasão escolar, quando esta acima de 15%, a situação indica que é preciso intervir no trabalho
pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar fora da escola.
TAXA DE RENDIMENTO – EDUCAÇÃO PÚBLICA DE TROMBUDO CENTRAL
2010
Anos
Iniciais
Anos
Finais
Ensino
Médio

Reprovação
2011
2012

2013

2010

Abandono
2011
2012

2013

2010

Aprovação
2011 2012

2013

1,2

1,8

2,5

3,3

0,5

0,0

0,0

0,2

98,3

98,2

97,5

96,6

10,8

4,3

3,5

9,6

3,4

1,3

0,3

0,3

85,8

94,4

96,2

90,1

24,0

6,4

12,0

17,7

14,7

6,8

11,3

5,0

61,3

86,8

76,7

77,3

Com base nos dados apresentados em relação ao rendimento escolar dos alunos da Educação
Pública de Trombudo Central, observa-se que em comparação com as médias Nacional e Estadual o
processo educacional está mais equilibrado e próximo ao aceitável, porém a necessidade de fortalecer
e aprimorar as funções atribuídas a escola.
O principal papel da escola e promover o desenvolvimento de competências cognitivas, de
formação de hábitos e de convívio social. Nesse sentido é fundamental implementar práticas exitosas:
diagnóstico, definição de metas e de indicadores, criação de estratégias, capacitação sistemática dos
envolvidos, monitoramento permanente e avaliações sistemáticas e integração estratégica de todas as
ações para que se tornem, de fato, políticas públicas para o município, garantindo dessa forma, o
sucesso na aprendizagem dos alunos.
Fontes: MEC/INEP
http://www.qedu.org.br

3.3 Educação Infantil
Nos últimos anos o cenário da Educação Infantil vem passando por transformações
significativas, nesse contexto, ela constitui-se como um direito social de todas as crianças até 5 anos,
11meses e 29 dias, (0 a 5 anos) sem nenhuma distinção proveniente de origem geográfica, etnia, sexo,
nacionalidade, deficiência física ou intelectual, nível socioeconômico ou classe social.
A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,1990), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 com destaque para as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI,2009) define a Educação Infantil como primeira etapa da
educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle
social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem
requisito de seleção.
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Na organização político administrativa, estabelecida na Constituição Federal de 1988, compete
aos municípios atuar e manter prioritariamente o Ensino Fundamental e a Educação Infantil, em
regime de colaboração com o Estado, o Distrito Federal e a União, através da elaboração de políticas,
implementação de ações e garantia de recursos.
Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil a criança é um sujeito
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.
Os fatores históricos que determinam a demanda continuam vigentes em nossa sociedade,
tornando-se cada vez mais óbvios, acrescentando-se a eles a própria oferta como motivadora da
procura. Afinal a existência da possibilidade de acesso e o conhecimento dos benefícios da frequência a
um centro de educação infantil de qualidade induzem um número cada vez maior de famílias a
demandar uma vaga para seus filhos. Importante, nesse processo, é o cuidado na qualidade do
atendimento, pois só esta justifica e produz resultados positivos.
A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção especial, dada a
relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A
qualificação específica para atuar na faixa de 0 a 5 anos inclui o conhecimento das bases científicas do
desenvolvimento da criança, da produção de aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática,
de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de novos conhecimentos e habilidades na educação das
crianças. Além da formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho
pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente.
A norma constitucional de integração das crianças especiais no sistema regular será, na
educação infantil, implementada através de programas específicos de orientação aos pais, qualificação
dos professores, adaptação dos estabelecimentos quanto às condições físicas, mobiliário,
equipamentos e materiais pedagógicos. Quando a avaliação recomendar atendimento especializado
em estabelecimentos específicos, diretrizes para essa modalidade constarão do capítulo sobre
educação especial.
Em Trombudo Central no âmbito público municipal, o segmento de Educação Infantil atende
crianças com idade de 4 meses à 3 anos completos e Pré-escola 4 à 5 anos completos, em tempo
parcial e integral, totalizando 7 instituições, conforme dados de 2014 do EducaCim AMAVI – Sistema
de Gestão Educacional, emitido pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SME.
Unidades Educacionais que ofertam Educação Infantil
Unidade educacional
Centro de Educação Infantil Pinguinho
de Gente
Centro de Educação Infantil Gente
Miúda
Centro de Educação Infantil Cinderela
Centro de Educação Infantil Arthur
Kroenke
Centro de Educação Infantil Menino
Jesus – Municipal – Urbana
Centro de Educação Infantil
JohanneSchutte
Centro de Educação Infantil Charlotte
Ilse Schindler

Localização

Total de matriculas

Faixa atendimento

Rural

51

Creche – Pré-escola

Urbana

87

Creche

Urbana

52

Creche

Urbana

78

Pré-escola.

Urbana

31

Creche e Pré-escola.

Urbana

48

Creche e Pré-escola.

Urbana

27

Creche e Pré-escola.
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A organização do trabalho pedagógico na escola acontece de maneira articulada com os
professores. Os planejamentos e ações da rede pública municipal acontecem sob a orientação do SME,
a realização e acompanhamento dos planejamentos e ações com os professores ficam sob a
responsabilidade da coordenação pedagógica do SME.
O quadro de professores é composto por servidores efetivos com formação na área e por
professores contratados temporariamente que também possuem formação ou estão em fase de
conclusão.
Em nosso município existe o profissional denominado auxiliar de sala que trabalha na
educação infantil juntamente com o professor, suas atribuições estão definidas em legislação própria e
seu trabalho tem o acompanhamento dos coordenadores de educação infantil. Esta função passou a ser
ocupada por profissionais concursados a partir de 2013, depois de dois anos de contrato temporário.
Em relação à estrutura física dos prédios existentes, são na sua maioria adaptados para o
atendimento à Educação Infantil, necessitando sempre de reformas constantes para ficarem de acordo
com as necessidades de cada faixa etária. Algumas unidades necessitam de construção de sala para ser
desenvolvido o período de hora atividade dos professores. Temos sete centros de educação infantil,
sendo que dois deles funcionam em espaço cedido pelas comunidades católica e evangélica de
Trombudo Central. Todas as unidades tem condições para funcionamento.
Nos últimos anos o atendimento a demanda de matriculas na educação infantil cresceu
significativamente, apesar de haver pouquíssimas vagas na lista de espera, existe a necessidade de
ampliação de estrutura física, haja visto que atualmente o atendimento à demanda é realizado em
espaços adaptados e com suas capacidades de atendimento já comprometidas e que a partir de 2016
todas as crianças de quatro anos deverão estar frequentando os Centros de educação infantil e
também que o crescimento populacionais projetado é de mais de 17 % para os próximos 10 anos
Com esta projeção de crescimento da população que se observa e um número cada vez maior
de mulheres ingressando no mercado do trabalho, inclusive as mulheres residentes do campo, e
necessitam de atendimento para seus filhos a uma previsão logica de aumento da demanda. Esta
demanda se da pelo motivo do aumento dos estabelecimentos comerciais e industriais e pela
necessidade financeira das mulheres ajudarem na renda da casa.
Face ao exposto, vale reafirmar que, na trajetória da Educação Infantil, avanços e conquistas
aconteceram de maneira gradativa, mas muito se tem a melhorar, há necessidade de elaborar e
implementar políticas públicas de financiamento e gestão da educação, que garantam a este segmento
ampliação nas discussões e execução de ações que objetivem a melhoria da qualidade do ensino bem
como, a expansão do número de vagas para todas as crianças com idade creche e pré-escola.

3.4 Ensino Fundamental
Sabe-se que a Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 208, afirma que:
“o Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito e se traduz como um
direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da
família, abrange a população de 06 a 14 anos de idade”.

A Lei nº 4.024/1961 estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória; com o Acordo de
Punta Del Este e Santiago, de 1970, estendeu-se para seis anos o tempo do ensino obrigatório. A Lei
5.692/1971 determinou a extensão da obrigatoriedade para oito anos; Já a Lei 9.394/1996 sinalizou
para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua
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vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de
Educação (PNE). Finalmente em 06 fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental
de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade.
O Ensino Fundamental tem como objetivo primordial a formação básica do cidadão, sendo uma
das condições para que alcance “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” constituindo-se como princípios essenciais
para se relacionar na sociedade. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB Nº
9394/96 em seu artigo 32, constituem-se também como importantes conhecimentos a iniciação às
ciências, a conscientização da necessidade da vivência ética e da cidadania, pela compreensão da
importância da participação social e o domínio dos conhecimentos culturais, sendo estes elementos
imprescindíveis nessa etapa da educação básica.
As Diretrizes Curriculares Nacionais, expressas na Resolução nº 7 de 2010 do Conselho
Nacional de Educação – CNE, ressalta que o Ensino Fundamental de 9 Anos deve comprometer-se com
uma educação com qualidade social igualmente entendida como direito humano. Em seus
fundamentos, as diretrizes ressaltam que:
“§ 2º – A educação de qualidade como direito fundamental é, antes de
tudo, relevante, pertinente e equitativa.
I – A relevância reporta-se a promoção de aprendizagens significativas
do ponto de vista das exigências sociais e desenvolvimento pessoal.
II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e
às características dos estudantes de diversos contextos sociais e
culturais e com diferentes capacidades e interesses.
III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o
que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter
desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis assegurando a todos a
igualdade de direito à educação.”

Em Trombudo Central, o Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino com duração de 9
anos foi implantado de forma gradativa a partir de 2007. Atualmente está consolidado em toda a rede
de ensino, organizado, segundo a Lei Federal nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, que instituiu o
Ensino Fundamental de nove anos de duração, com a inclusão das crianças de seis anos de idade.
Sendo uma das grandes responsabilidades do Sistema Municipal de Educação (Lei nº 1.221/99 e lei nº
1.557/08), atender os anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais dos 6º ao 9º ano do ensino
fundamental. Não há retenção dos alunos do 1º ao 3º ano etapa primordial da alfabetização,
respeitando assim o tempo e o jeito de aprender de cada um conforme apresentado na Resolução CME
02/2014.
Ressalta-se que o ingresso das crianças no Ensino Fundamental não pode constituir uma
medida meramente administrativa. É preciso atenção ao processo de desenvolvimento e
aprendizagem delas, o que implica conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais,
psicológicas e cognitivas.
Em Trombudo Central, o Ensino Fundamental é ofertado em 04 escolas municipal e 02 escolas
estaduais.
Unidades Educacionais que ofertam Ensino Fundamental
Unidade educacional
Centro de Educação Básica Erica
Hasse
Centro de Educação Básica Arthur
Bruno Jandt –

Localização

Total de matriculas

Responsabilidade

Rural

216

Municipal

Urbana

92

Municipal
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Centro de Educação Básica Eginolf
Bell
Centro de Educação Básica Alberto
BalduínoBarchfeld
Escola de Educação Básica Dr
Hermann Blumenau
Unidade Descentralizada de
Trombudo Central

Urbana

124

Municipal

Urbana

127

Municipal

Urbana

292

Estadual

Urbana

35

Estadual
Fonte: SME e INEP (2014)

As matrículas do ensino fundamental do município de Trombudo Central revelam um pequena
diminuição na demanda, sendo que em 2007 possuíamos 834 alunos regularmente matriculados, em
2014 contávamos com 769 matrícula de alunos.
Muitos programas têm procurado superar problemas claramente perceptíveis no sistema
educacional, entretanto, esforços e investimentos são necessários para enfrentar outros que
persistem, como:
 A existência de deficiência de acervo bibliográfico, bem como de um currículo por muitas
vezes desvinculado da prática social.
 Ausência da família no processo educativo.
 Falta de adequação de profissionais, e de espaço físico para receber alunos portadores de
necessidades especiais.
 Rotatividade de professores, provenientes de contratos por tempo determinado.
 Distorção série idade
 Grande número de alunos com dificuldades pedagógicas e alguns com laudos.
Primando pelo cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tomando
como referência as experiências bem sucedidas de renovação pedagógica no país, aponta-se a
necessidade de considerar, entre outros, os seguintes princípios:
a)
A escola como polo irradiador de cultura e conhecimento: a renovação pedagógica
vivenciada tem transformado o entorno da escola também em escola, ou seja, está gestando a
reconstrução daquela antiga comunidade. Está sendo considerada uma concepção de educação mais
abrangente, posta como primeiro fundamento da Lei de Diretrizes e Bases (9394/96), em seu art.1º: “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.”
b)
O desenvolvimento do aluno é a principal referência na organização do tempo e do
espaço da escola: uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também com o foco
voltado para essas características:

O ser humano é ser de múltiplas dimensões;

Todos aprendem em tempos e ritmos diferentes;

O desenvolvimento humano é um processo contínuo;

O conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e
continuamente;

O conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade;

É importante uma gestão participativa, compartilhada;

A diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e formativa devem
estar comprometidas com uma aprendizagem inclusiva, em que o aluno, dentro da escola, aprenda de
fato;
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A exclusão da escola de crianças na idade própria, seja por incúria do Poder Público, seja por
omissão da família e da sociedade, ou falta de assistência social à família e até mesmo e até mesmo a
reprovação são formas de exclusão social, pois negam o direito elementar de cidadania, reproduzindo
o circulo da pobreza e da marginalidade e uma perspectiva de um futuro melhor.

3.5 Ensino Médio
O Ensino Médio revela-se como direito público subjetivo e como dever do Estado na sua oferta
gratuita a todos. Os estabelecimentos escolares que ministram esta última etapa da Educação Básica,
deverão estruturar seus projetos pedagógicos tendo em vista a finalidade, exposta no artigo 35º da
LDBN 9394/96, que é a seguinte:
“I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina.”

A LDB, afirma também que sendo atendida a formação geral do educando, poderá oferecer
também, formação para o exercício de profissões técnicas. A articulação entre o Ensino Médio e a
técnica profissionalizante pode ocorrer de forma:
 Integrada – na mesma escola em que o estudante cursa o Ensino Médio, sendo que
requer uma única matrícula.
 Concomitante – pode ou não ser ministrada na mesma instituição em que o estudante
cursa o Ensino Médio, sendo facultativo o convênio entre as distintas instituições.
 Subsequente – se oferecida aos estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio.
Independente da articulação entre o Ensino Médio e o Técnico Profissionalizante, o diploma de
técnico de nível médio só será emitindo ao estudante que concluir, também, o Ensino Médio.
As orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) estabelecem os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A publicação é composta por três volumes:
Linguagem, Código e suas Tecnologias (Volume 1), Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias (Volume 2) e Ciência Humanas e suas tecnologias (Volume 3), todas disponíveis no site do
MEC.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, aprovadas pela Resolução Nº 2, de
30 de Janeiro 2012 do Conselho Nacional de Educação CNE, baseia a oferta e a organização do Ensino
Médio.
“Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização,
baseia-se em:
I - formação integral do estudante;
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II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos,
respectivamente;
III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo,
bem como entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnicoprofissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da
contextualização;
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta
dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos
processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes;
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência,
da tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento
curricular.
§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de
transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano e
como mediação no processo de produção da sua existência.
§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da
compreensão e transformação da natureza e da sociedade.
§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em
força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção,
marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser
produzida.
§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões
materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a
valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta
de uma sociedade.”

No Brasil, o Ensino Médio tem a duração mínima de 3 anos, apenas um terço dos jovens de 15 a
17 anos consegue chegar ao final da Educação Básica. Outra parte está na escola, porém ainda retida
no ensino fundamental. Isso faz com que a taxa bruta de matrícula no ensino médio seja de pouco mais
de 80 % enquanto no ensino fundamental a taxa de escolaridade é superior a 95% da faixa de 7 a 14
anos.
Apesar do ensino médio tenha aumentado suas matriculas nas ultimas décadas, a análise que
se verifica no quadro ao lado é de que a uma pequena queda no número de matriculas a nível nacional.
Em Santa Catarina, é possível observar através dos relatórios de matriculas do INEP/MEC que
houve no período de 2000 a 2014, expansão da matrícula no Ensino Médio, verificou-se que em 2000
existiam 205.543 alunos regularmente matriculados no ensino médio e em 2014 foram 236.918.
Trombudo Central ofertava o Ensino Médio em duas escolas, que são de responsabilidade do
Governo Estadual, a Escola de Educação Básica Dr. Hermann Blumenau e a Unidade Descentralizada de
Trombudo Central, que em 2014 conforme censo escolar teve um total de 257 alunos matriculados no
ensino médio, com aulas nos períodos diurno e noturno.
Unidades Educacionais que ofertam Ensino Médio
Unidade educacional
Escola de Educação Básica Dr.
Hermann Blumenau
Unidade Descentralizada de
Trombudo Central,

Localização

Total de matriculas

Responsabilidade

Urbana

219

Estadual

Urbana

37

Estadual
Fonte: INEP (2014)
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No município de Trombudo Central observa-se que o número geral das matrículas do ensino
médio foi significativamente crescente com algumas oscilações, sendo que em 2007 existiam 227
alunos matriculados, sendo que em 2014 eram 257, porém ainda não se conseguiu atingir a
totalidade dos alunos que a cada ano concluem o ensino fundamental.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de Santa Catarina, para o ensino
médio em 2013 foi de 3,6 ficando abaixo da meta estabelecida pelo MEC que é era de 4.0. As duas
escolas estaduais que ofertam o ensino médio em Trombudo Central não tiveram seus resultados
divulgados das ultimas avaliações da Prova Brasil.
O Município oferta o transporte escolar para os alunos do ensino médio através de convênio
com o Governo Estadual.
Considerando o processo de modernização em curso no País, o ensino médio tem um papel
importante a desenvolver. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos que lutam para superar o
subdesenvolvimento, a expansão do ensino médio pode ser um poderoso fator de formação para a
cidadania e de qualificação profissional.
Há, entretanto, aspectos positivos no panorama do ensino médio brasileiro. O mais importante
deles é que este foi o nível de ensino que apresentou maior taxa de crescimento nos últimos anos, em
todo o sistema, associado a uma recente melhoria do ensino fundamental e à ampliação do acesso ao
ensino médio. Entretanto, no caso do ensino médio, não se trata apenas de expansão. Entre os
diferentes níveis de ensino, esse foi o que enfrentou, nos últimos anos, a maior crise em termos de
ausência de definição dos rumos que deveriam ser seguidos em seus objetivos e em sua organização.
Esforços significativos vêm sendo despendidos para atender o preceito constitucional de
ampliar progressivamente a oferta desse nível de ensino, até sua universalização. A divisão de
responsabilidades referentes ao ensino fundamental entre o estado e os municípios tem gerado fatores
que contribuem para a expansão da demanda na rede pública estadual, verificados os seguintes
fatores:

Aumento na demanda das séries finais do ensino fundamental;

Retorno dos alunos egressos do ensino fundamental;

Expansão da oferta de transporte escolar;

Exigências de qualificação do mercado de trabalho.
Quanto ao financiamento do ensino médio, a Emenda Constitucional n.º 14, assim como a Lei
de Diretrizes e Bases, atribui ao estado a responsabilidade pela sua manutenção e desenvolvimento. O
surpreendente crescimento do ensino médio se deve, basicamente, às matrículas na rede estadual. A
diminuição da matrícula na rede privada atesta o caráter cada vez mais público deste nível de ensino.
Com a Medida Provisória nº 339 de 28 de dezembro de 2006, que institui o FUNDEB, Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o
Ensino Médio passa a integrar este Fundo, recebendo recursos específicos para esta etapa de ensino, o
que contribuirá para uma expansão futura.

3.6 Educação de Jovens e Adultos
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394/96, Parágrafo 1º, Artigo 37,
afirma que os sistemas de ensino assegurarão oportunidades educacionais aos jovens e adultos, de
acordo com suas características, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e
exames. Afirma ainda que deve assegurar a garantia dos direitos à continuidade e conclusão da
escolaridade básica a todas as pessoas que não tiveram acesso ao ensino fundamental na idade
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própria, ou ainda não conseguiram alcançar o nível de formação acadêmica necessário à melhoria de
sua atuação na sociedade, para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.
A educação é um instrumento de transformação social que possibilita às pessoas a
oportunidade de participar de maneira autônoma e crítica no meio em que vive, transformando-o. O
conhecimento acontece por duas vias: a forma escolarizada e a forma popular, sendo estas duas ações
extremamente importantes. Enquanto essa garante a oportunidade de apropriação de saberes através
do cotidiano, aquela amplia os conhecimentos de maneira sistematizada, unindo as informações de
mundo às científicas.
Vários fatores que permeiam a sociedade e em especial aqueles relacionados a economia
contribuem para o abandono escolar. Segundo o Censo de 2010, existem aproximadamente 14 milhões
de brasileiros com mais de 15 anos que, se autodeclaram analfabetos com escolaridade baixa ou de
qualidade insuficiente.
Com base no IBGE 2010, em Trombudo Central, a taxa de analfabetismo é pequena, mas
preocupa, jovens e adultos de 15 anos ou mais que não aprenderam a ler nem escrever, representam
4,3% da população do município (nesta faixa etária). O maior índice de analfabetos encontra-se na
faixa etária acima dos 60 anos, representando 44,84% do total de analfabetos do município de
Trombudo Central.
É necessário agir, tanto sobre a demanda existente quanto sobre as futuras gerações. É
fundamental garantir o acesso e a permanência a todas as crianças e adolescentes na escola, na idade
obrigatória, até a conclusão da Educação Básica.
Atualmente o Ensino da Educação de Jovens e Adultos no município de Trombudo Central é
realizado em parceria com o Governo Estadual, onde o estado oferta o professor e o município realiza
a coordenação, divulgação e disponibiliza o local para as aulas, sendo ofertada matriculas para os anos
finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Atualmente são atendidos 78 alunos.
A inserção dos jovens e adultos na escola ainda que em idade defasada é fundamental para
garantir o direito de aprender, o que envolve a necessidade de incorporar na escola ações e estratégias
que possibilitem a estes o desejo de continuar sua vida escolar. É imprescindível despertar no grupo
que compõe essa faixa etária, o desejo pelos estudos, em face da evolução rápida dos conhecimentos
em todos os campos, bem como das transformações que vem atravessando o sistema educacional e
também o mundo do trabalho, que implicam na adoção de novos padrões e novos comportamentos.
Para garantir um maior acesso a educação de jovens e adultos e erradicar o analfabetismo fazse necessário um pacto social onde todos os segmentos responsáveis pela condução dos destinos de
Trombudo Central, juntamente com os Governos Estadual e Federal sejam parceiros, assegurando no
decênio oportunidades de atendimento a demanda existente.

3.7 Educação Integral
A escola de tempo integral constitui-se em uma proposta de organização escolar que visa
atender maiores resultados às necessidades dos alunos filhos das classes trabalhadoras, pois objetiva
que estes permaneçam na escola durante o dia todo, que tenham acesso aos conhecimentos escolares,
como também o atendimento em atividades diversificadas.
Com base no Art. 02º do Decreto Presidencial nº 7083 de 27 de janeiro de 2010, que dispõem
sobre o Programa Mais Educação, são considerados como princípios da educação integral:
Art. 2o São princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais
Educação:
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I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de
conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o;
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de
atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços
escolares com equipamentos públicos como centros comunitários,
bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas;
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em
interlocução com as comunidades escolares;
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo
integral como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade;
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a
readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão,
à formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade
ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos;
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na
diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural,
territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política
e de nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos
humanos na formação de professores, nos currículos e no
desenvolvimento de materiais didáticos; e
VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para
assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teóricometodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no
campo da educação integral.

Em Trombudo Central a Rede Municipal de Ensino oferta a Educação em tempo integral em

apenas uma de suas unidades, o Centro de Educação Básica Erica Hasse, onde atualmente
participam do programa 45 crianças, que desenvolvem atividades em tempo integral 03 vezes por
semana (15 horas semanais) tendo o apoio de uma equipe composta por 01 coordenadora, 02
monitores de sala e 04 professores. Esta inciativa ainda é considerada piloto, pois em virtude da
deficiência de infraestrutura (a maioria das unidades só tem a capacidade para atender as turmas
regulares), a cultura local, aspectos geográficos e a situação financeira, mesmo tendo o suporte do
Programa Mais Educação, é praticamente impossível ampliar a educação em tempo integral em todas
as unidades e turmas da Rede Municipal.
Para maior êxito no atendimento da Educação Integral é preciso estabelecer parcerias com o
governo federal e estadual, a fim de ampliar os investimentos em espaços físicos próprios com o
objetivo de promover maior interação com a comunidade no entorno da escola e com outros
segmentos sociais, além de profissionais da educação no desenvolvimento das ações pedagógicas
necessárias.

3.8 Educação Especial
A Educação Especial insere-se na Educação Básica, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, sendo oferecida preferencialmente, no sistema regular de ensino para
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação. Entende-se por deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, aqueles
relacionados às diferenças individuais dos educandos que requer uma dinâmica própria na relação
ensinar-aprender. Essa modalidade da educação escolar encontra-se fundamentada na concepção dos
direitos humanos e pautada pelos princípios éticos, políticos, estéticos e da equidade, de modo a
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assegurar o respeito da dignidade humana, a igualdade de oportunidades, a valorização das diferenças
e o exercício da cidadania.
Neste contexto, o processo de inclusão vem sendo amplamente difundido e propõe que os
alunos com necessidades educacionais especiais sejam incluídos na rede regular de ensino em todos os
seus níveis, como é assegurado por Leis como: Constituição Federal de 88, Declaração de Salamanca,
Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e a Lei 10.436/02.
A inclusão como consequência de um ensino de qualidade para todos, necessita de mudanças
em todo o contexto escolar, desde o espaço físico até os recursos humanos, pois a inclusão exige que a
escola se prepare para receber a todos os alunos e não apenas os receba sem reconhecer e atender ás
suas especificidades.
Neste contexto, o município de Trombudo Central, com base na LDB-Lei de Diretrizes e Bases,
artigo 59, que considera a Educação Especial como “modalidade de Educação Escolar” e assegura “aos
educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos para atender as suas necessidades...”, atendeu nos últimos anos diversos
alunos com necessidades educacionais especiais (transtornos e deficiências), sendo a maioria em salas
regulares com acompanhamento quando necessário de equipe multiprofissional e um número menor
que participa de atividades especializadas junto ao SAED, (Serviço de Atendimento Educacional
Especializado) respeitando as particularidades e limitações de alguns alunos.
Em 2014 a rede municipal de ensino de Trombudo Central, atendeu alunos com necessidades
especiais, além de oferecer acompanhamento individual, no horário escolar, com o auxílio do segundo
professor, sempre que o aluno tiver laudo e respeitar a resolução da Educação Especial aprovada pelo
conselho Municipal de Educação e em consonância com a política nacional de educação especial, no
intuito de diminuir e/ou eliminar as barreiras entre o sistema de ensino e as particularidades do aluno
com deficiência, também existe a parceria com outros profissionais, como psicólogo e psicopedagogo.
Apesar de todo o investimento, o déficit ainda é muito grande e constitui um desafio imenso
para os sistemas de ensino, pois diversas ações devem estar articuladas entre os órgãos
governamentais e não-governamentais para atender a crescente demanda dessa categoria da
população.
Destaca-se ainda alguns aspectos relevantes que interferem na consolidação dos direitos
adquiridos constitucionalmente:

Pouco investimento na capacitação dos professores das classes regulares em relação a
educação especial;

Dificuldade na coleta de dados estatísticos sobre a educação especial;

Inexistência de um serviço para atender os educandos que apresentam altas habilidades;

Dificuldades dos professores em avaliar o educando com necessidades educacionais
especiais;

Insuficientes recursos humanos e físicos nos municípios para atendimento reabilitatório;

Resistência e, em alguns casos, desconhecimento dos profissionais da educação sobre a
política de educação inclusiva;

Falta de sensibilização dos demais alunos e da comunidade para a inclusão dessas
pessoas.
A Educação tem hoje, portanto um grande desafio: definir ações práticas e viáveis, que tenham
como fundamento uma política específica, em âmbito municipal orientada para a inclusão dos serviços
de educação Especial na educação regular. Operacionalizar a inclusão escolar, de que todos os alunos,
independente de classe, raça, gênero, características individuais ou necessidades educacionais
especiais, possam aprender juntos em uma escola de qualidade, numa clara demonstração de respeito
à diferença e compromisso com a promoção dos direitos humanos.
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Com base no exposto, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conclama a comunidade
trombudense a buscar alternativas de melhoria na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos,
portadores de necessidades especiais, por meio de ações no sentido de fortalecer aquilo que já
ofertamos, através da implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, formação continuada e oferta
de atendimento multiprofissional.

3.9 Educação do Campo
A agricultura é responsável pelo 2º Valor Adicionado (VA) do município de Trombudo Central,
o que influencia não só na economia do município, mas também na cultura e no cotidiano dos
munícipes. Por este motivo reconhecemos o modo próprio de vida social e o de utilização do espaço do
campo como fundamentais para garantir as comunidades rurais à preservação da sua diversidade, e
também respeitando a constituição de sua identidade de população rural e de sua inserção cidadã na
definição dos rumos da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 -LDB, na Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e no Parecer CNE/CEB 36/2001,
que constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto
institucional das escolas do campo.
A educação no campo está ligada diretamente na realidade educacional do nosso município,
sendo que existem duas unidades educacionais inseridas na zona rural, o Centro de Educação Infantil
Pinguinho de Gente e o Centro de Educação Básica Erica Hasse.
Considerando que é de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus
órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a
flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos
e tempos de aprendizagem, os princípios da política de igualdade, articulação entre a proposta
pedagógica da instituição e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da Educação
Básica.

3.10 Ensino Técnico profissionalizante e Superior
A educação profissionalizante e superior é um direito constitucional igualitário que precisa ser
desenvolvido e materializado, superando limites históricos e políticos em todos os aspectos. No Brasil
pode-se afirmar que esse direito ainda é bastante reduzido e não corresponde às demandas
necessárias, principalmente na população de 18 a 24 anos.
De acordo com dados do INEP-2013, apenas 30,5% desse grupo de 18 a 24 anos matriculam-se
no ensino superior, porém apenas 17,3% finalizam a graduação, surgindo então alguns desafios para a
nação, em especial o da ampliação de vagas.
De acordo com o Art. 45ºda LDB, Lei nº 9394/96: “A educação superior será ministrada em
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou
especialização”, tendo por finalidade garantir os seguintes direitos: o estímulo à criação cultural, o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; a formação de diplomados nas
diferentes áreas do conhecimento, colaborando na sua formação contínua; o incentivo ao trabalho de
pesquisa e investigação científica; a promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos; o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais; a prestação de serviços especializados à comunidade e o estabelecimento com esta de uma
relação de reciprocidade”.
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Além disso, no artigo 44, a referida lei descreve que a educação superior deverá abranger
cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, programas de extensão e pesquisa.
Entretanto, é necessário registrar que essa abrangência não é obrigatória, nem está presente em todas
as instituições de ensino superior.
Diante da finalidade supracitada, a perspectiva da Rede Municipal de Ensino ao apresentar à
comunidade o seu PME, reafirma seu compromisso moral e ético que permeia a concepção de
educação superior como importante função social, contribuindo para a promoção das transformações
necessárias, para o fortalecimento dos valores humanitários e para a formação profissional.
O Município de Trombudo Central, no que diz respeito ao Ensino Superior, conta com um (01)
polo de Educação a Distância - EAD, através da UNIGRAN, onde está em andamento os cursos de
Pedagogia, Ciências Contábeis e Administração. Esta parceria entre a SME e a UNIGRAN, onde o
executivo fornece o espaço para os encontros presenciais e a Universidade com toda a logística e
formação.
A regulamentação da educação profissional pelo Decreto 2.208/97 procurou diversificar e
ampliar sua oferta. Nesse Decreto, foram definidos os objetivos que buscam qualificar, especializar,
aperfeiçoar e atualizar o profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico. O Conselho Nacional de
Educação normatizou pelo Parecer CNE/CEB 16/99, Resolução CNE/CEB 04/99, Parecer CNE/CP
29/02, diretrizes nacionais para a educação profissional de nível técnico. Criou a possibilidade para
que, a partir de 2005, os estudantes brasileiros possam cursar disciplinas do ensino médio junto com
disciplinas do ensino técnico. Essa medida é facultativa e de livre escolha dos Estados.
Entidade como o SENAI oferece cursos profissionalizantes em nível médio e técnicos para
alunos de toda a Região do Alto Vale do Itajaí através de parcerias com empresas e com o Governo
Federal, a exemplo do PRONATEC, porém são realizados em Rio do Sul, os cursos técnicos contam com
o auxílio financeiro para parte dos custos de transporte.
Apesar de não possuir nenhuma unidade de ensino superior presencial no município, o Poder
Executivo através da Secretaria de Educação e Esporte oferece ajuda de custo no valor de 50% do
valor do transporte para os acadêmicos das mais diversas instituições de ensino superior e técnico
localizadas em outras cidades.

3.11 Gestão Democrática
A Constituição Federal de 1988 declara que o Brasil é um Estado Democrático de Direito que
tem dentre seus fundamentos a cidadania (art.1°, II). Em seu artigo 206, respalda o princípio da gestão
democrática como norteador da educação pública. Tendo em vista esta determinação a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), no seu artigo 3º, no inciso VIII, determina:
“gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”.
Ainda no seu artigo 14, dois princípios importantes que não podem ser refutados nas normas
estaduais e municipais que tratam da gestão: “I – participação de profissionais da educação na
elaboração do projeto da escola; II – participação das comunidades escolar e local e conselhos
escolares ou equivalentes.”
O Compromisso Todos pela Educação (Brasil, 2012), decreto que faz parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24 de abril do ano de 2007 pelo Ministério da
Educação (MEC), transformou vários temas em pautas prioritárias. Entre as vinte e oito diretrizes a
serem cumpridas por todos os estados e municípios, estão os artigos “zelar pela transparência da
gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos
conselhos de controle social” e “promover a gestão participativa na rede de ensino”.
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A busca efetiva pela melhoria da qualidade educacional são promessas de uma gestão
competente baseada na concepção democrático-participativa.
Mediante ao exposto, a SME orienta todas as escolas a incluírem em seus Projetos Político
Pedagógico – PPP, a ativa participação democrática nos interesses da escola e da comunidade. Há
também a participação das Associações de Pais e Professores – APPs, que cuidam da vida financeira da
escola, no que diz respeito aos recursos do PDDE e atividades festivas que acontecem a
comercialização de produtos ou serviços.
Os Conselhos escolares foram criados neste ano de 2015, baseados no decreto 015/15 de 02
de março de 2015 que normatiza sua implantação. Até o final deste ano todas as unidades
educacionais da Rede Pública Municipal terão seus conselhos implantado e em atividade.
A preocupação e o comprometimento da SME de Trombudo Central na construção do Plano
Municipal de Educação (PME), 2015 a 2025, como um dos instrumentos que planeja ações para
melhoria da educação, se configura como atitude no campo da gestão democrática e na direção da
universalização de todos os segmentos de ensino, inclusive aqueles que ainda estão desprovidos de
acesso.

3.12 Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
A formação do educador é fundamental para garantir o direito aos professores de aprender a
ensinar, o que envolve a necessidade de incorporar a formação continuada no exercício regular da
profissão docente. É imprescindível continuar a formação, até mesmo após concluir o curso superior,
em face da evolução rápida dos conhecimentos em todos os campos, bem como das transformações
por que vem atravessando o próprio sistema educacional, que implicam na adoção de novos padrões e
novos comportamentos.
A formação continuada do professor é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB Nº9394/96. Os profissionais têm os seus direitos garantidos para um aperfeiçoamento
educacional, os períodos reservados a estudos, planejamento e avaliação.
A LDB Nº9394/96, também destaca como princípios metodológicos que se farão presentes nos
currículos de formação inicial e consequentemente nos de formação continuada:
“Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que,
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos
reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia,
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou
doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico
ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá
como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento
dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço;
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III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em
instituições de ensino e em outras atividades.”

Os princípios orientadores da Valorização dos Profissionais da Educação, também estão
descritos no Artigo 67 da LDB Nº9394/96:
“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na
carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.”

Muitos esforços e ações, ao longo desses anos foram realizados a favor da garantia de formação
inicial e continuada e valorização profissional, dentre elas, algumas de destaque: Programa de
Formação Continuada da SME, que oferece formação continuada de no mínimo 40 horas anuais para
todos os servidores do quadro a educação, incluído os funcionários de Apoio ao Serviço Escolar; Pacto
Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; Fórum Regional de Educação Infantil Alto Vale do
Itajaí – FREIAVI;; Programa de Formação de Professores 6º ao 9º ano em Área Específica em parceria
com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, dentre outros.
Além disso, a instituição de formação continuada na rede municipal de ensino, na perspectiva
da construção coletiva dos conhecimentos é uma realidade efetivada no calendário municipal que tem
como objetivo a valorização e socialização das práticas educativas. As melhorias na remuneração,
como o avanço por progressão e promoção e garantia do pagamento do piso nacional, conforme
preconiza Lei Complementar 1.250 de 07 de julho de 2 000 e suas alterações posteriores; realização
periódica de concursos públicos; a garantia do tempo de trabalho do professor destinado à formação e
planejamento, são algumas das principais ações da SME para garantir a valorização e o
aperfeiçoamento dos servidores da educação. Muito se avançou, porém ainda há um caminho a
percorrer, como garantir a revisão do Plano de Carreira do Magistério Público de Trombudo Central e
a criação do Plano de Carreira dos Profissionais de Apoio e Serviço Escolar.

3.13 Financiamento Público
Falar em aspectos educacionais que traduzem qualidade como acesso, permanência e sucesso
são essenciais, assim como pensar no financiamento da Educação Básica, entender de onde provém,
como devem ser utilizados os recursos disponíveis e, ainda, como eles se relacionam com as
prioridades identificadas no processo de ensino e aprendizagem.
Por força constitucional, os municípios brasileiros devem investir, anualmente, no mínimo
25% dos impostos na educação:
“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
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transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” (Artigo
212 da Constituição Federal).

O valor arrecadado deve ser investido prioritariamente nos ensinos infantil e fundamental,
com o investimento mínimo de 25% desses impostos, cujo montante é variável de um município para
o outro, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização dos Profissionais da
Educação), criado em 2006 em substituição ao Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), é um mecanismo de financiamento da educação
básica que institui um valor mínimo por aluno a ser investido em todo o país.
O Fundeb é formado, na sua quase totalidade, pelos recursos provenientes dos impostos e de
transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios, já vinculados à educação pelo disposto no
art. 212 da CF e não se trata de uma única conta, mas de um fundo por Estado e um fundo pelo Distrito
Federal, somando-se vinte e sete fundos no país. Cada ente federado deposita 20% de um conjunto de
impostos, sendo o total distribuído pelos respectivos municípios. Caso o valor somado não permita
alcançar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente, a União repassa recursos federais a fim de
complementá-lo.
Com a promulgação da Constituição de 1988, que elevou os municípios a ente federado de igual
dignidade com relação aos Estados e a União e fortalecidos pela nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de nº. 9.394/96, os municípios passaram a ter substantivo grau de autonomia, com
recursos e responsabilidades próprias e, portanto, com a liberdade e condições legais de formular
políticas públicas adequadas às peculiaridades locais, integrando-as e articulando-as às políticas e
planos da União e dos Estados. Entre elas, com destaque, situam-se as políticas de educação.
Entende-se que a educação, tanto no passado quanto na atualidade exige uma atenção especial,
bem como habilidade e competência para gerir tanto as ações pedagógicas quanto as financeiras.
Assim, a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, através da Secretaria de Educação em parceria
com o Governo Federal tem assumido o compromisso de manter a qualidade do ensino, também por
meio dos Programas que ajudam melhorar a qualidade da educação: Bolsa-Família; PNLD-Programa
Nacional do Livro Didático; PAR - Plano de Ações Articulada; PDDE Interativo; PNATE- Programa
Nacional do Transporte Escolar; PNAE- Programa Nacional da Alimentação Escolar; PNAIC-Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa; PDDE Campo; PDDE Acessível; PDDE Atleta na Escola;;
Caminho da Escola Campo; Mobiliário Escolar; Formação Continuada; Cota Salário Educação;
Construção de Quadra Escolar, entre outros.
Também existe um convênio entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura de
Trombudo Central, onde o estado repassa mensalmente durante o ano letivo recursos para auxilio no
transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Educação.
Outros parceiros externos ao Poder Público investem na Educação Municipal, a exemplo de
empresas que destinam esporadicamente serviços ou bens diretamente as unidades escolares,
necessitando ampliar estas parcerias.
Tendo em vista o exposto, considerando os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do
Município (tabela 1) compreende-se que a gestão financeira é um elemento fundante na organização e
monitoramento das inúmeras necessidades que compõem o setor educacional. Vale ressaltar que
apenas a existência dos recursos financeiros não são suficientes, é preciso planejar estratégias que
possibilitem ações em favor do acesso, permanência e sucesso dos educandos.

