
Ata da Conferência Municipal de Educação/2022 
 
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Secretaria Municipal de 
Educação, através da plataforma ZOOM, reuniram-se educadores e demais profissionais e convidados 
de outras áreas, pessoas essas inscritas, conforme consta no Edital do Site da Prefeitura Municipal de 
Bombinhas, para a Conferência Municipal de Educação, iniciando às dezoito horas e dez minutos. 
Rosângela Boeno iniciou com as boas-vindas ao Fórum, cujo objetivo é a apresentação do Relatório 
do Monitoramento, referente aos anos de dois mil e dezoito/dois mil e dezenove, e a Avaliação do 
Plano Municipal de Educação PME de Bombinhas, relativo ao período de dois mil e quinze e 2021. 
Convidou para todos os presentes assistirem a apresentação do Coral do CEIT Leonel de Moura 
Brizola sob a regência do Maestro e professor André Gomes de Miranda, com a música Amigos, da 
Banda Expresso Rural. Durante a apresentação do vídeo, disse que as autoridades presentes se 
manifestassem através do chat para as devidas apresentações. Após a apresentação do Coral, 
Rosângela convidou o Vereador Maurício Leal para dizer algumas palavras. Maurício desejou um 
boa noite a todos, realçou a importância do momento, e agradeceu a todos os envolvidos para essa 
Conferência e em nome da Câmara de Vereadores enfatizou que todos estão abertos para o que for 
necessário para conduzir e ajudar. Dando continuidade, Rosângela convidou a Secretária de Educação, 
a senhora Patrícia dos Santos para proferir a abertura da Conferência de dois mil e vinte e dois. 
Patrícia cumprimentou a todos os presentes da Conferência, com agradecimento especial a equipe 
pela organização para a realização da Conferência, e em especial à Gilmara da Silva, professora e 
Consultora, que sempre nos auxilia na AMFRI, e aos membros da Equipe Técnica e aos membros da 
comissão e coordenação que validaram o Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de 
Educação. Em cumprimento ao que determina a Legislação Nacional para estruturação e 
implementação dos planos subnacionais, o município de Bombinhas, realiza hoje a Conferência 
Municipal de Educação, apresentando os relatórios do Plano de Monitoramento de Educação de nossa 
cidade, referente aos anos de 2018 e 2019, cumprindo assim com o compromisso com a nossa 
sociedade e publicitando todos os relatórios a partir da Metodologia que o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do nosso Estado sugeriram que fosse realizado. Desejou que a Conferência seja 
produtiva e que possamos avaliar criticamente a educação pública que ofertamos aos cidadãos de 
nossa cidade. Declarou aberta nesse momento a nossa Conferência Municipal de Educação. Após a 
fala da secretária, Rosângela convidou a senhora Gilmara da Silva, para fazer suas considerações. 
Mestre em Educação e Consultora da AMFRI e que sempre nos auxilia em quaisquer dúvidas técnicas. 
Gilmara cumprimentou a todos os presentes, dizendo que esse início da noite é muito importante, 
pois é hora de olharmos para o Plano de Educação Subnacional Municipal de Educação e analisarmos 
o quanto avançamos na Educação. Pediu considerações a todos para alguns olhares específicos 
iniciais. Todas as Metas do Plano são nacionais, ou seja, nós integramos um conjunto de Municípios 
e de Estados que precisam alcançar os indicadores Nacionais, olhando para o quanto o Município já 
caminhou e o quanto ele pode contribuir com a Meta Nacional, pois cada criança em cada canto do 
Brasil, é um cidadão que merece uma educação de qualidade que é ofertada em Bombinhas e em todo 
território Nacional. Segundo ponto a ser observado com atenção é que, infelizmente temos metas 
inexequíveis descritas no Plano Nacional de Educação e, portanto, nosso monitoramento fica restrito. 
Um exemplo é a Meta 20, descrita totalmente para ser desenvolvida ou implementada pelo Governo 
Federal e por conta de alteração de algumas políticas públicas nós ainda não tivemos toda parte dela 
ou quase nada implementada. Um terceiro e último ponto a ser observado, e que deve ter muita 
atenção dos senhores presentes, é que nós temos metas, cuja desagregação de dados oficiais públicos 
e possíveis de serem utilizados no monitoramento, o Plano Nacional de Bombinhas, nós temos dados 
exclusivamente do Estado ou mesmo Nacionais. Exemplo são as Metas referentes ao Ensino Superior, 
as Metas referentes a escolarização de pessoas jovens e adultas e as Metas referentes a equiparação 
salarial do piso do profissional do Magistério. Nós temos dados nacionais e precisamos utilizá-los, e 
por conta da complexidade de alguns dados, como é caso do ensino superior, às vezes não vemos em 
tempo real. “O mais, quero aproveitar e dizer que desejo a todos uma ótima Conferência e que este 
seja um momento de reflexão coletiva e de validação dos estudos e deliberações do Fórum Municipal 



de Educação junto com a Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada”. Em seguida, 
Rosângela pediu que os convidados continuem presentes e que o chat ficará à disposição para 
participação dos interessados. Será disponibilizado um link de presença através do chat, informou 
ainda que aos que desejarem manifestar-se, deverão fazer o registro no chat e os primeiros quatro 
inscritos terão o tempo total de um minuto. Os demais participantes poderão se manifestar por escrito 
diretamente no chat, o qual será lido pela organização no decorrer da Conferência. Toda a 
documentação referente ao Plano Municipal de Educação está disponível para todos os cidadãos 
através do Site da Prefeitura de Bombinhas e também disponibilizado no chat. Em seguida, convidou 
o senhor Eduardo Freire dos Santos, representante do Fórum Municipal de Educação para fazer seu 
pronunciamento. Eduardo cumprimentou a todos e ressaltou a relevância dessa Conferência de 
Educação para o nosso PME e a importância desse Plano para o desenvolvimento de nossa Educação 
e também na busca de qualidade, referindo-se que não se resume a Metas e números, que vai muito 
além disso, ele revela as nossas expectativas, dos nossos anseios com o presente e o futuro de nossa 
Educação que buscamos para nossa cidade e para nossos cidadãos. Finalizou agradecendo a cada 
pessoa que está envolvida nesse processo complexo e às vezes árduo, mas é sempre muito gratificante, 
que é trabalharmos pela construção da Educação de nossa querida Bombinhas. Uma boa Conferência 
a todos. Rosângela agradeceu a fala do Eduardo e deu continuidade para que o senhor Miguel Ideli 
Marques fizesse as devidas colocações, integrante do Fórum Municipal e Técnico da Secretaria de 
Educação, que fará a leitura do extrato do Regimento Interno desta Conferência e na sequência 
apresentará o Relatório de monitoramento do Plano Municipal de Educação das Metas 01, 02, 04, 
05,06, 07,18 e 19 do Plano Municipal de Educação de Bombinhas, e também as ressalvas, com os 
alertas para as Metas não cumpridas, as quais serão encaminhadas para o Poder Executivo para as 
devidas providências. Miguel inicia sua fala, cumprimentando a todos e inicia a leitura do Extrato do 
Regimento Interno da Conferência Municipal de Educação- Fórum Municipal de Educação. Esse 
Extrato está publicado no Site para que todos possam ter acesso e se houver alguma discordância, 
seja encaminhado à Secretaria de Educação. Em seguida, apresentou as metas do Plano Municipal de 
Educação, e que está disponível no Site da Prefeitura e mostrará a aba que se encontra o documento. 
Foi validado pela comissão e consta também no Site da Prefeitura. Os membros do Fórum é que 
avaliarão esses dados. O Fórum Municipal de Educação, analisando o relatório de cumprimento de 
metas do PME, elaborado pela Equipe Técnica e avaliado pela Comissão de acompanhamento e 
avaliação do PME, com dados até o ano de 2019, alerta que embora o prazo para o cumprimento das 
metas seja até 2025, deve ser encaminhado providências quanto as metas observadas: .Meta 1: 
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 80% 
(oitenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste Plano Municipal de 
Educação. Observação: Até o ano de 2019 a taxa de atendimento as crianças de até 3 anos estava em 
69,39%.  Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano Municipal de 
Educação. Observação: de acordo com o relatório a taxa de atendimento era de 90,92% em 2019. É 
necessário fazer uma busca ativa para verificar se há crianças fora da escola. Meta 6: Oferecer 
educação em tempo integral em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das escolas públicas do 
município, de forma a atender, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) dos alunos da educação 
básica. Observações: - Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral até 2019 
era de 43,80% - Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 
horas diárias em atividades escolares até 2019 era de 71,42% - Faz-se necessário ampliar a base de 
atendimento para chegar em 75% até 2025. Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir a 
média 8,0 no 5º ano do ensino fundamental e 7,2 no 9º ano do ensino fundamental para o IDEB, em 
acordo com a seguinte evolução. Observações: O município ficou distante da meta na avaliação do 
IDEB que para os anos iniciais do ensino fundamental era 7,5 e a nota do município ficou em 6,6. 
Nos anos finais a meta era 6,7 e ficou em 5,2 no ano de 2019. Meta 19: Assegurar condições, no 



prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Observações: Foi observado o não 
cumprimento da estratégia 19.1 que trata de “estabelecer, para a nomeação dos diretores e diretoras 
de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, em conformidade com a norma instituidora do 
Plano de Carreira”. Miguel apresentou os indicadores e explicou criteriosamente cada um deles, 
mostrando gráficos que comprova o que foi levantado pelo grupo da comissão do Fórum. Agradeceu 
toda a equipe técnica para que pudéssemos levar os dados apresentados. Lembrou a todos que os 
Relatórios, Extrato Interno e as Metas se encontram no site da Prefeitura de Bombinhas. Miguel 
encerrou e passou a palavra para Rosângela que observou não haver inscritos para devidas perguntas, 
mas houve uma pergunta no chat formulado pela professora Viviane Gonçalves, a respeito de uma 
dúvida da Meta 5, que é a alfabetização até o 3º ano do Fundamental I. Miguel fez algumas 
observações de acordo com o gráfico apresentado e disse que usamos o Monitoramento Oficial sobre 
a Prova ANA e depois com a Prova Bombinhas, onde as coordenações pedagógicas foram orientadas 
pela Secretaria de Educação para que se fizesse um trabalho sobre as metas não alcançadas. Temos 
tudo documentado em cada escola, no Site da Prefeitura e todas as séries foram avaliadas. A seguir, 
a professora Gilmara, pediu a palavra para dar uma contribuição sobre o questionamento da 
professora Viviane, explicando que nós temos na Meta Nacional, determinando que a alfabetização 
ocorra até o terceiro ano dos anos iniciais, no entanto no ano de 2017, três anos após a promulgação 
do Plano Nacional de Educação, nós tivemos uma portaria do Ministério da Educação determinando 
que a alfabetização acontecesse até o segundo ano do Ensino Fundamental, no entanto, nós não 
tivemos nenhuma audiência pública ou ato público que autorizasse o Fórum Nacional de Educação a 
solicitar que o Congresso Nacional alterasse o tempo mínimo ou máximo da alfabetização das 
crianças na Educação Básica. Então, hoje, disse ela, nós temos um Plano de Educação Básica que 
determina como meta o alcance da alfabetização até o terceiro ano, nós temos uma portaria que 
determina todas as políticas públicas do Governo Federal  trabalhando para que todas as crianças se 
alfabetizem até o segundo ano e por orientação do próprio Fórum Nacional de Educação, os Planos 
Subnacionais, ou seja, Estados e Municípios, devem se manter fiéis com a redação do Plano Nacional, 
ou seja, alfabetização até o terceiro ano, sabendo que o Município é um ente autônomo para escolher 
se ele cria um Ciclo de Alfabetização ou não, se determina por terminar no primeiro, no segundo ou 
no terceiro ano, principalmente em Bombinhas que tem um Sistema próprio de Ensino, ou seja, acima 
dele só vale a LDB ou as determinações feitas pelo Ministério da Educação que é o órgão pela própria 
LDB, responsável pelo encaminhamento das políticas públicas nacionais. Espero, disse ela, ter 
conseguido esclarecer as dúvidas da professora. Dando continuidade, Rosângela leu mais uma 
pergunta no chat, feita pelo participante João Kjellin, ao indagar sobre o que o Município e a 
Secretaria de Educação estão fazendo para melhorar as notas na questão do IDEB. Patrícia tomou a 
palavra e disse que pontuaria sobre o questionamento. Explicou que desde sua posse como secretária 
de Educação, a Secretaria de Educação tem dado capacitação aos profissionais da rede, duas vezes ao 
ano, no Fundamental temos aula de reforço no contraturno, temos também Oficinas Pedagógicas, o 
AEE, e, atualmente trouxemos a FURB para melhorar cada vez mais esse atendimento, sendo aulas 
ministradas por professores Mestres e Doutores na Educação, aulas essas que acontecem nos dias de 
hora atividade dos professores da Rede Municipal. Aline deu uma observação também sobre as aulas 
do IPE, focada na alfabetização, encontros e planejamentos, visitas nas escolas e estamos sempre em 
contato com todas as unidades. Patrícia abordou sobre a faltas dos profissionais e que isso muitas 
vezes atrapalha esse período pós pandemia. Rosângela lembrou que existe um programa voltado ao 
Letramento dentro do CEIT, que atende alunos do Fundamental II, anos Finais, desde o sexto ano até 
o oitavo ano. Passou para a próxima pergunta referente às Avaliações do MEC para o professor 
trabalhar com as dificuldades apresentadas. Pediu para Cristina Lobo para que falasse sobre o assunto. 
Realmente, disse ela, essas avaliações estão acontecendo nas unidades escolares para que os 
professores possam alinhar os assuntos referentes ao crescimento dentro da Educação, focando nas 
dificuldades apresentadas pelos alunos. E como nós estamos fazendo o retorno desse estudo, já houve 
uma primeira avaliação e teremos uma outra no próximo semestre. Dessa forma, o professor vai 



fazendo um acompanhamento de acordo com o diagnóstico levantado e possa fazer um levantamento 
adequado das dificuldades apresentadas. Todas as escolas, EBMs, Fundamental I e Fundamental II 
anos finais receberam as avaliações e aconteceu essa primeira aplicação. Gilmara acrescentou que, 
por conta da Pandemia, todo o andamento da BNCC ficou atrasada o que conturbou no processo de 
melhorias no índice do IDEB. Os esforços estão voltados para que se possa superar essa lacuna que 
ficou em aberto nesses dois anos atípicos em todo o Brasil. Rosângela retomou e leu uma outra 
colocação da professora Viviane que indagou se poderia haver um aumento de atendimentos escolar 
do IPE para o Fundamental I e II. Hoje os nossos estudantes estão com uma grande defasagem por 
conta da pandemia e as vagas estão limitadas. Geralmente temos que escolher o estudante que 
apresenta maior dificuldade. Gilmara contribuiu, dizendo que é importante destacar que o Plano 
Municipal de Educação se refere ao território de Bombinhas, incluindo toda a rede de ensino, ou seja, 
o PME tem que garantir a aprendizagem de todos os cidadãos e moradores de Bombinhas. Rosângela 
leu mais uma pergunta da Fernanda Teixeira que solicita, o que está sendo feito para cumprirmos até 
2025, as metas democráticas e participativas? Patrícia pediu a palavra para responder ao 
questionamento da professora Viviane em relação a fala do aumento do atendimento aos alunos, e 
afirma que esse comprometimento tem que ser do professor da sala, ele tem que estar alinhado com 
as crianças, acompanhando cada uma. O reforço escolar realmente é necessário, mas o professor tem 
que estar engajado, olhar a criança, sentar do seu lado, ter um olhar diferenciado de professor da 
alfabetização, porque quando a criança chegar no quinto ou sexto ano, ela já consiga trabalhar 
diferenciado, entender suas dificuldades, fazer uma leitura. Essa parte que é do professor que tem 
essa responsabilidade, não depende somente do professor de contraturno, mas é um trabalho contínuo 
e diferenciado do regente de sala. Não é apenas colocar o aluno e não ter um olhar acolhedor, que ele 
tem que ser reconhecido dentro de suas dificuldades e isso depende de nós. Refiro-me a nós, porque 
sou professora, e vemos que essas crianças acabaram de voltar de uma pandemia, ficaram dois anos 
afastadas da escola, só com os pais. Muitos pais, enquanto município Bombinhas, não conseguem 
trabalhar e fazer a tarefa, ajudar em casa e ajudá-los. Mas esse é o nosso momento, do professor 
ajudar, chamar os pais, para depois ser encaminhado a uma sala de atendimento especializado. Se 
olhar para o aluno de outra forma, podemos fazer diferente. Rosângela deu continuidade, dizendo que 
Gilmara daria uma explicação sobre a pergunta da Fernanda. Sobre a gestão democrática, diz Gilmara, 
o que determina a Meta 19, agora vem corroborada pelo que determina o artigo 14 da Lei 14.113/2020, 
que é a Lei do novo FUNDEB. Ela determina que para os municípios receberem o terceiro indicador 
de financiamento do FUNDEB, e que a Lei está chamando de VAAR, que chamamos de Valor Aluno 
Ano Real ou Valor Aluno Ano Aprendizagem, determina que até junho de 2023, todos os municípios 
tenham implementada uma Lei de Gestão Democrática com a determinação de critérios e 
desempenhos para seleção pública de profissionais. Quando o MEC diz isso, ou quando a Lei do 
FUNDEB diz isso, ela determina que não possamos mais ter só no Plano de Carreira a determinação 
de que para ser diretor de escola precise ser efetivo na Rede. Isso é um critério técnico, e a Lei vai ter 
que descrever quais são só critérios de mérito e de desempenho que os municípios vão utilizar para 
que o prefeito possa chancelar o nome daquele que ocupará a direção da escola. É importante 
esclarecer que em 2009, o STF determinou inconstitucional a eleição direta de diretores da escola, 
porque é do prefeito a indicação de seus cargos de confiança. Como fazer? O que se pensou e a saída 
mais viável é apresentar para o prefeito uma lista tríplice, por exemplo, como acontece com as 
Universidades Federais. Fazem um processo interno de mérito, desempenho e serviço público e 
apresentam ao Presidente da República, de cada Universidade, com o nome de três pessoas que 
poderiam potencialmente assumir a Reitoria de uma Universidade. O prefeito também pode escolher 
entre os três indicados dentro dos critérios estabelecidos, aquele que teria também a responsabilidade 
de assumir o cargo de direção da escola, um cargo de livre nomeação, ou seja, um cargo comissionado 
e de confiança por um determinado tempo. Para isso, criei um grupo de trabalho com as secretárias 
de Educação, e a professora Patrícia, inclusive, é nossa vice-presidente desse colegiado. Pensamos 
discutir de forma regional, quais seriam as possibilidades de sermos o mais democrático possível no 
processo de seleção pública de diretores de escola. Temos assim, no site da AMFRI uma Aba 
específica e depois eu compartilho o link, disponibilizando tudo que o grupo fizer, palestras, estudos, 



para que a sociedade possa acompanhar. Isso é que queria dizer para professora Fernanda para ajudar 
com as respostas. O professor Eduardo também quis contribuir fazendo observações sobre a fala da 
Gilmara que, foi muito clara nos seus esclarecimentos como também nas orientações sobre os critérios 
técnicos, na participação da comunidade e não apenas na escolha, mas principalmente em sua 
participação dentro da rotina escolar. Em seguida, não havendo mais nenhuma consideração ou 
pergunta, Rosângela passou para a votação através do link disponibilizado no chat. Miguel pediu que 
todos os membros do Fórum Municipal de Educação votassem e que todos os presentes não 
esquecessem de acessar o link da lista de presença. Para encerrar, o Coral do CEIT Leonel de Moura 
Brizola fez outra apresentação e os participantes poderiam votar no decorrer da apresentação do vídeo. 
Após o término do coral, foi feita a contagem dos votos e fez-se a tabulação percentual. Miguel fez a 
leitura e em relação ao Monitoramento das Metas do PME e foi de 93,8% a aprovação e 6,2% 
reprovaram. Em relação ao Relatório de Alertas foi aprovado com 93,8% e reprovado com 6,2%. 
Nada mais a constar, Miguel encerrou sua parte e passou para Rosângela a fala. Em seguida, Patrícia 
fez os agradecimentos, parabenizando os profissionais, um carinho e boa noite a todos. Rosângela 
declarou encerrada a Conferência e agradeceu aos participantes. Sem mais a acrescentar, eu, Maria 
Cristina Lobo e Silva Neto, redigi a presente ata da reunião, a qual dou fé. 
 
 
 
 
 


