


APRESENTAÇÃO

O plano de desenvolvimento estratégico decenal, ora apresentado, 
contribuirá para a construção de uma visão e compromisso de “política 
de estado”, superando a fragmentação de planos de governos, evitando a 
descontinuidade na administração pública. Tendo como referencial os planos 
Nacional e Municipal de Educação, que são a tradução dos desejos da sociedade 
e que se consolidaram com ampla participação, este plano será o balizador, 
organizador e orientador desta e das futuras gestões no trabalho cotidiano da 
educação de Lucas do Rio Verde. Com isso, a equipe gestora da Secretaria de 
Educação terá possibilidades de atender as demandas emergenciais, sem perder 
o controle das questões importantes que estarão contidas no plano.

O plano é a representação da efetiva participação dos servidores e 
lideranças da Secretaria, a partir do envolvimento de todas as áreas da 
instituição. A identidade organizacional está demonstrada em cada objetivo 
estratégico, cada indicador e meta, iniciativas e plano de ação. Na totalidade 
há o resultado de um processo organizado de estudo, discussões e escolhas 
conscientes das melhores alternativas. Houve um grande esforço de todos na 
produção do melhor plano e o que se apresenta aqui, não expressa a riqueza 
do processo de formulação. No entanto, aqueles que participaram de sua 
construção puderam vivenciar uma significativa experiência, fundamentalmente 
formativa.

Sabe-se, portanto, que o trabalho não se encerrou com a formulação 
do plano. Apenas finalizou-se a primeira fase de uma caminhada que é 
processual. O Plano, em si, só tem significado se vier acompanhado de ação 
que intervenha na realidade, transformando-a, através de um plano de ação. 
Por isso o monitoramento, a avaliação e a revisão como fases integrantes da 
gestão do plano estratégico propiciarão uma melhor execução e possibilitarão 
atualizações às mudanças que se fizerem necessárias no processo de 
implantação e implementação. 

“Garantir educação de excelência, visando o pleno desenvolvimento e 
valorização humana para o exercício da cidadania, de forma democrática 
e sustentável” é a missão preconizada doravante, de modo que sejamos 
“excelência em educação”. Isso requer compromisso desta e das futuras gestões, 
começando pela divulgação deste documento possibilitando o conhecimento 
e a integração entre as unidades escolares, demais secretarias do município, 
da sociedade e das famílias. Só assim se constrói um futuro melhor para nossa 
sociedade.
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Participaram deste trabalho a Secretária, Secretária Adjunta, Supervisores(as)

Coordenadores(as), Gerentes e Técnicos de todas as áreas da Secretaria, no 

período de fevereiro de 2018 a Setembro de 2019.

 A versão preliminar do plano estratégico da SME está apresentada neste 

documento, composto dos seguintes temas:

 a) diagnóstico da situação atual – histórico dos resultados alcançados nos 

últimos anos representado pelos indicadores e a percepção do cenário externo 

e interno à instituição;

 b) identidade institucional: missão, visão de futuro e valores;

 c) mapa estratégico – composto pelos objetivos de longo prazo;

 d) indicadores e respectivas metas de longo prazo;

 e) iniciativas e principais ações.

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do plano compreendeu 05 etapas de exaustivo 

trabalho, assim realizadas:

 1) levantamento da situação atual, mediante a identificação de informações 

e estudos documentais, que possibilitaram o conhecimento da realidade;

 2) realização de workshop envolvendo a equipe da SME, para apresentação 

do cenário interno e externo e definição da identidade organizacional;

 3) realização de várias reuniões de trabalho para definição dos objetivos 

estratégicos e formação do mapa estratégico.

 4) realização de workshop, para definição das metas de longo e curto 

prazos;

 5) realização de oficinas para estabelecimento de iniciativas estratégicas;

 6) realização de diversas reuniões para elaboração dos planos de ação de 

cada meta anual.

* Estiveram envolvidos neste processo a Secretária, Secretária Adjunta, 

Supervisoras, Coordenadores, Gerentes e Técnicos;
































