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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio deste Relatório de
Gestão, registra as ações desenvolvidas na rede municipal, no exercício de 2017
a 2020. O propósito é possibilitar a transparência de todo trabalho que ratifica os
investimentos realizados para a oferta de uma educação de qualidade,
democrática, e de inclusão social aos estudantes matriculados nas instituições
de ensino. Os conteúdos foram compilados dos documentos disponibilizados
pelos departamentos da SME e organizados, na forma deste relatório, por
representar e refletir o compromisso assumido pela gestão pública na área
educacional.

Cleusa Terezinha Marchezan de Marco
Secretária Municipal de Educação

“O planejamento é um instrumento para
raciocinar agora sobre os trabalhos e ações
que serão necessários hoje para merecermos
um futuro. O produto final do planejamento não
é a informação: é sempre o trabalho”
Peter Drucker
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1 INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) como atividade meio da gestão
pública para fins educacionais, é o órgão diretamente responsável pela
programação, coordenação e execução da política referente as ações
educacionais no município.
O Relatório de Gestão é um documento elaborado para apresentar o
trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino, no exercício de 2017 a 2020.
O presente relatório destaca as ações planejadas e executadas de cada
unidade de serviço que compõe toda a estrutura organizacional da Secretaria
Municipal da Educação.
Primeiramente são apresentadas as informações sobre a estrutura da
Secretaria Municipal de Educação, em seguida são apresentadas as iniciativas e
ações desenvolvidas dos Departamentos, Divisões, Núcleos, Setores e
Instituições sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Após análise do documento completo é possível ter uma visão ampla das
importantes iniciativas realizadas durante este período.
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2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Telefone: (65) 3549 – 8300
E-mail: secretariaeducacao@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às15h.
Endereço: Avenida América do Sul, nº 2500-S, bairro Parque dos Buritis, CEP:
78.455-000 – Lucas do Rio Verde –MT.
Paço Municipal: 1º pavimento.
Figura 1 - Fachada do paço municipal, sede da secretaria municipal de educação, 17/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

2.1 Estrutura organizacional e competências da secretaria municipal de educação

A Secretaria Municipal de Educação (SME), com Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), sob nº 06.082.224/0001-76, está sediada no primeiro
pavimento do Paço Municipal de Lucas do Rio Verde-MT.
No ano de 2017, havia 16 (dezesseis) instituições de ensino, em
funcionamento, que compõem o Sistema Municipal de Educação, vinculadas e
supervisionadas pela SME.
A partir de 2018, uma das instituições da zona rural foi oficialmente
desativada, e com o credenciamento e início das atividades do Centro de
Educação Infantil Girassol, e ainda, a criação do Centro de Educação Infantil
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Balão Mágico a rede municipal de ensino passa a contar com 17 (dezessete)
instituições.
Em 2019, com a criação do Centro de Educação Infantil Paulo Freire e a
Escola Municipal Cora Coralina há um total de 19 (dezenove) instituições de
ensino que ofertam as etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da
Educação Básica, sendo que 17 (dezessete) são localizadas no perímetro urbano,
e 02 (duas) instituições localizadas no perímetro rural do município.
Neste ano de 2020, soma-se 21 instituições, incluindo os 02 (dois) Centros
de Educação Infantil, Darcy Ribeiro e Irmã Dulce que foram criados recentemente,
e estão em processo de construção predial.
A secretaria municipal de educação, e as 21 (vinte e uma) instituições de
ensino, com sedes próprias, são mantidas pelo Poder Público Municipal, e
compõem o Sistema Municipal de Educação, conforme rege a Lei nº 1629, de
novembro de 2008, e são asseguradas pelos princípios da Gestão Democrática,
por meio da Lei municipal nº 1972, de 22 de setembro de 2011, e atos vinculados.
Neste ano letivo de 2020, estão matriculados um total de 11.211.00 (onze
mil duzentos e onze) estudantes na rede municipal, sendo os dados de referência
do mês de novembro.
A pasta da secretaria de educação, no exercício da gestão do prefeito Flori
Luiz Binotti, de 2017 a 2020, é liderada pela Professora Cleusa Terezinha
Marchezan de Marco.

Figura 2 - Secretária municipal de educação, 22/10/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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Atualmente, a função de secretária adjunta de educação é ocupada pela
Professora Kátia Cantão Mundim, instituída pela Portaria nº 189, de 19 de
fevereiro de 2019.
Figura 3 - Secretária municipal adjunta de educação, 22/10/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A equipe da secretaria de educação, conforme estrutura organizacional, é
composta por profissionais que possuem os conhecimentos técnicos necessários
para desempenhar as ações do gabinete e departamentos da SME relacionadas
a Política Municipal de Educação, conforme Lei nº 3.020, de 06 de janeiro de 2020.
Figura 4 - Equipe da secretaria municipal de educação, 22/10/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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No período de 2017 a 2020, a estrutura organizacional da secretaria
municipal de educação, de acordo com a Lei nº 2677, de 31 de agosto de 2017,
sancionada pelo poder executivo municipal de Lucas do Rio Verde, em seu
capítulo IV, artigo 55, define que:
A Secretaria Municipal da Educação é o órgão ao qual incumbe
programar, coordenar e executar a política referente às atividades
educacionais no Município, bem como o planejamento, organização,
administração, orientação e acompanhamento, controle e avaliação do
sistema municipal de ensino, em consonância com os sistemas Estadual
e Federal (LUCAS DO RIO VERDE, 2017).

No artigo subsequente, art. 56, regulamenta a competência da SME.
Compete a Secretaria Municipal de Educação o exercício das seguintes
atribuições:
I - Coordenar a execução da Política Municipal de Educação, segundo
diretrizes e metas estabelecidas no plano municipal integrado de
desenvolvimento;
II - Realizar, em parceria com as Secretarias de Administração e
Fazenda e com os órgãos governamentais do setor, estudos básicos e
levantamentos de dados, visando ao constante monitoramento dos
indicadores de desempenho gerencial e de resultados sociais
alcançados, bem como, as melhorias em sua estrutura;
III - Coordenar o processo de planejamento setorial de educação,
buscando o funcionamento eficiente do Conselho Municipal de
Educação;
IV - Promover a integração horizontal e vertical da rede municipal de
ensino segundo os princípios da Qualidade, Participação e
Descentralização da ação governamental no setor;
V - Executar, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer
e Cultura, o programa de educação física e iniciação desportiva, tendo
por objetivo permanente a formação integral do educando e o pleno
despertar de suas potencialidades físicas e humanísticas;
VI - Efetuar a pesquisa didático-pedagógica, o desenvolvimento de
indicadores de desempenho profissional dos professores, bem como do
sistema educacional da documentação escolar e assistência ao
educando, estabelecendo articulações com outros órgãos municipais,
com os demais níveis de governo, entidades não governamentais e da
iniciativa privada, para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, e programação de atividades da rede municipal de
ensino, no que se refere à assistência social, saúde, cultura, esporte,
lazer;
VII - Garantir o Sistema Municipal de Educação, articulando os agentes
públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a
rede de educação;
VIII - Assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da
educação básica;
IX - Implementar e atualizar banco de dados relativo à área da Educação
do município;
X - Divulgar programas, projetos, estatísticas e indicadores educacionais
no âmbito do município;
XI - Garantir o funcionamento dos conselhos municipais e dos fundos
ligados a secretaria, em conformidade com a legislação pertinente;
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XII - Desenvolver outras atividades relacionadas a área da Educação.
(LUCAS DO RIO VERDE, 2017).

E no artigo 57, estabelece a estrutura administrativa organizacional.
A Secretaria Municipal de Educação, além do Gabinete do Secretário,
compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente
subordinadas ao respectivo titular:
1. Secretaria Municipal de Educação;
1.1. Gabinete da Secretaria;
1.2. Departamento Pedagógico e Formação;
1.2.1. Divisão de Assessoria Pedagógica;
1.2.2. Divisão de Formação Continuada;
1.3. Departamento Administrativo de Gestão;
1.3.1. Divisão da Merenda Escolar;
1.3.1.1. Núcleo Nutricional;
1.3.2. Divisão de Dados e Estatísticas;
1.3.2.1. Setor de Prestação de Contas e Divulgação;
1.3.3. Divisão de Coordenação Administrativa;
1.3.3.1. Setor de Tecnologia da Informação;
1.3.4. Divisão de Escrituração Escolar;
1.3.4.1. Setor de Escrituração e Processo Escolar;
1.3.5. Divisão de Gestão de Pessoas;
1.3.5.1. Setor de Pessoal;
1.3.6. Divisão de Transporte Escolar
1.3.6.1. Setor de Manutenção de Frota Escolar.
1.3.7. Divisão de Almoxarifado, Manutenção e Obras Escolares;
1.4. Departamento de Programas e Projetos;
1.5. Departamento de Comunicação e Marketing Educacional. (LUCAS
DO RIO VERDE, 2017).

Por meio da Lei nº 2677, de 31 de agosto de 2017, no Anexo XI, a estrutura
do organograma da Secretaria Municipal de Educação vigente é a seguinte.

1

Figura 5 - Organograma da secretaria municipal de educação

Fonte: Lei nº 2677, de 31 de agosto de 2017, Anexo XI.
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2.2 Identidade organizacional da secretaria municipal de educação
A Secretaria Municipal de Educação (SME) possui como Missão garantir
educação de excelência, visando o pleno desenvolvimento e valorização
humana para o exercício da cidadania, de forma democrática e sustentável.
A Visão de Futuro é ser excelência em educação.
Seus Valores são:
 Democracia - Oportunizar a participação da sociedade na construção e
acompanhamento das políticas educacionais;
 Ética - Cumprir a missão institucional atuando com lealdade, honestidade,
moralidade, probidade e compromisso;
 Transparência - Dar publicidade aos atos e ações da política educacional;
 Equidade - Assegurar às pessoas, igualdade de oportunidades
respeitando a singularidade e diversidade; e
 Cooperação - Garantir que as ações coletivas estejam acima de
interesses individuais.
 Tem como objetivos estratégicos:
 Sociedade – Assegurar a universalização da educação básica; Melhorar
permanentemente a qualidade de ensino; Atender as especialidades
educacionais; Assegurar a formação integral para o pleno exercício da
cidadania; Garantir a permanência e a terminalidade dos estudos na idade
apropriada.
 Gestão democrática e Infraestrutura – Garantir a gestão educacional
participativa e com controle social; Assegurar a construção e a adequação
dos espaços físicos escolares conforme legislação vigente; Garantir o
currículo escolar humanizado.
 Processo interno – Garantir a cooperação entre os entes da federação e
demais secretarias da administração municipal; Assegurar celeridade e
eficiência dos processos internos; Assegurar o acesso a informação e
publicidade das ações.
 Valorização Profissional – Assegurar o desempenho e valorização dos
profissionais da Educação; Desenvolver a cultura socioambiental.
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 Financeira – Garantir a aplicação dos recursos destinados à Educação
Básica conforme preceitos legais; Assegurar a captação de recursos
financeiros junto a outras instituições.
A área educacional de Lucas do Rio Verde para além da abrangência da
Secretaria Municipal de Educação (SME) tem, a partir desta gestão pública, o
objetivo de consolidar o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde com um novo
paradigma: a economia baseada em conhecimento. Este conceito de “Cidade do
Conhecimento” pode ser traduzido como um conjunto de ações que visa
estabelecer um modelo de desenvolvimento num determinado território
geográfico, no qual, o governo local, a iniciativa privada e a sociedade civil
organizada, elaboram um plano estratégico com o propósito comum de construir
uma economia subsidiada pela promoção e efetivação do conhecimento.
Uma “Cidade do Conhecimento” fundamentalmente cria produtos de valor
agregado, usando a pesquisa, a tecnologia e os recursos intelectuais para seu
desenvolvimento. O conceito de “Cidade do Conhecimento” é amplo e se refere
a todos os aspectos da vida social, econômica e cultural de uma cidade.
Portanto, a expressão cidade refere-se ao território do município, da zona urbana
à zona rural.
É importante destacar a necessidade de criar as condições humanas e
sociais, para implantar ações mais precisas e próprias de uma cidade do
conhecimento. Nesta perspectiva, as cidades do conhecimento constroem suas
ações, políticas públicas e planos de governo, tendo como horizonte a
valorização do ser humano, com políticas humanizadas de modo individual e
coletivo, e na progressiva superação das diferenças sociais e econômicas a
partir de um processo emancipatório em sua integralidade e solidez, capaz de
promover a valorização do espaço urbano e rural, a pertença ao município, o
incentivo à ciência, à inovação, à criatividade, ao conhecimento e à pesquisa
científica e tecnológica.
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3 GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1 Plano plurianual (PPA)

O Plano Plurianual (PPA) representa um dos instrumentos que constituem
o planejamento orçamentário público. O orçamento público é, de maneira bem
simplificada, uma estimativa de receitas e previsão de despesas que o município
deverá realizar a cada 04 (quatro) anos, para estabelecer diretrizes, metas e
objetivos.
O Plano Plurianual (PPA) é aprovado pelo legislativo por uma lei
quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação e que tem
vigência a partir do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do
mandato seguinte, o mesmo está fundamentado na Lei n. 2.725, de 12 de
dezembro de 2017.
Os gestores públicos dos municípios são obrigados a fazer o
planejamento estratégico e seguir as diretrizes, metas e objetivos estabelecidos
no Plano Plurianual (PPA), deste modo, inibe-se a descontinuidade de políticas
e obras públicas relevantes para o município.
O Plano Plurianual (PPA) é um dos primeiros instrumentos de
planejamento que se integra mais diretamente com as outras peças
orçamentárias Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA), sendo assim, segundo o art. 165, § 1º da CF/1988:
A lei que instituir o plano plurianual
regionalizada, as diretrizes, objetivos e
pública federal para as despesas de
decorrentes e para as relativas aos
continuada (BRASIL, CF/1988).

estabelecerá, de forma
metas da administração
capital e outras delas
programas de duração

A programação do Plano Plurianual da gestão de 2018/2021 e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) foram elaborados por representantes de vários
departamentos da Secretaria Municipal de Educação e para concluir os
documentos foi realizado um encontro com os responsáveis.

5
Figura 6 - Finalização do PPA e LDO da Secretaria Municipal de Educação, 21/05/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.

3.2 Planejamento estratégico da secretaria municipal de educação

O Planejamento Estratégico 2017-2027 visa contribuir para a construção
de uma visão e compromisso de políticas de estado, que supere os planos de
governo, evitando a descontinuidade da administração pública. Tendo com
referencial o Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei n° 13.005/2014 e o Plano
Municipal de Educação (PME) - Lei Municipal nº 3.020/20, que são a tradução
dos desejos da sociedade e que se consolidaram com ampla participação.
Esse Plano Estratégico se torna assim, o balizador, organizador e
orientador desta e das futuras gestões no trabalho cotidiano da educação de
Lucas do Rio Verde – MT, fazendo com que a equipe da Secretaria de Educação
tenha possibilidades de atender as demandas emergenciais, sem a perda das
questões importantes contidas no plano.
A elaboração deste documento iniciou no primeiro semestre do ano de
2017, tendo a participação na elaboração de toda a equipe da Secretaria
Municipal de Educação, resultando inclusive na produção do caderno impresso
do Plano Estratégico 2017-2027 ao final do primeiro semestre de 2019.
No início do ano de 2020 sofreu alterações com a inserção de algumas
iniciativas, sendo reimpresso em julho de 2020.
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Figura 7- Imagem da capa impressa do plano estratégico, julho/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

A identidade organizacional está demonstrada em cada um dos 16
(dezesseis) objetivos estratégicos, subdivididos em mais de 70 (setenta)
indicadores e metas, com 413 (quatrocentos e treze) iniciativas elaboradas,
conforme tabela abaixo.
Quadro 1 - Monitoramento por objetivo do plano estratégico
OBJETIVOS
1. Assegurar a universalização da educação básica
2. Melhorar qualidade do ensino público.
3. Atender as especificidades educacionais.
4. Assegurar a formação integral para o pleno exercício da cidadania.
5. Garantir a permanência e a terminalidade dos estudos na idade apropriada.
6. Garantir a gestão educacional participativa e com controle social.
7. Assegurar a construção e a adequação dos espaços físicos escolares conforme legislação vigente.
8. Garantir o suporte para o desenvolvimento das ações educacionais.
9. Garantir a cooperação entre os entes da federação e demais secretarias da administração municipal.
10. Assegurar celeridade e eficiência dos processos internos.
11. Assegurar o acesso à informação e publicidade das ações.
12.Assegurar o desempenho e valorização dos profissionais da educação.
13. Desenvolver a cultura socioambiental
14. Garantir a aplicação dos recursos destinados à educação básica conforme preceitos legais.
15. Assegurar a captação de recursos financeiros junto a outras instituições.
16. Assegurar eficiência na execução orçamentária/financeira.

Quantidade de
metas por objetivo
04
08
06
01
06
06
04
06
02
08
03
08
01
03
01
03

Fonte: SGE - https://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8042/#/objetivos - Acesso em: 13 set.
2020.
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Na totalidade há o resultado de um processo organizado de estudo,
discussões e escolhas conscientes das melhores alternativas, havendo um
grande esforço de todos os envolvidos da Secretaria Municipal de Educação na
produção deste plano.
O trabalho não se encerra com a formulação do plano estratégico, que
deve ser monitorado, avaliado constantemente e revisado para possibilitar uma
execução com mais qualidade e eficiência, o que requer compromisso desta e
das futuras gestões.
Para esse monitoramento, a atual gestão iniciou um trabalho em março
de 2020, na elaboração e construção de um sistema de informação que possa
ser utilizado para monitoramento, através de uma alimentação de dados
contínuo, assim surgiu o Sistema de Gerenciamento Estratégico (SGE).
O demonstrativo, abaixo, mostra o monitoramento por meta do plano
estratégico através do SGE:
Quadro 2 - Monitoramento por meta do plano estratégico
OBJETIVOS

1. Assegurar a universalização da
educação básica

2. Melhorar qualidade do ensino
público.

3. Atender as especificidades
educacionais.

Metas

Quantidade de
iniciativas por
meta

Aumentar a taxa de atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos de 34,1% para 50% até 2024.
Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

08

Aumentar a taxa de atendimento na faixa etária de 4 a 5 anos de 92,1%, em 2019, para 100% até 2027.

05

Aumentar a taxa de atendimento na faixa etária de 6 a 14 anos de 97,5% em 2019, para 100% até 2027

10

Aumentar a taxa líquida de escolarização do Ensino Médio de 58,9% em 2019, para 85% até 2027. Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
Atingir as seguintes notas para o IDEB na rede municipal:
IDEB 2017
2019
2021
2023
Anos iniciais do E.F.
6.8
6.9
7.0
7.2
Anos finais do E.F.
5.8
6.1
6.4
6.6
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental até 2027. (Meta 2
PME)
Elevar a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos dos anos iniciais de 224,67 em 2015, para 257 até
2027. Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados
Elevar Proficiência em Matemática dos alunos dos anos iniciais de 242,47 em 2015, para 270 até 2027.
Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados
Elevar a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos dos anos finais de 272,39 em 2015, para 302,89 até
2027. Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados
Elevar a Proficiência em Matemática dos alunos dos anos finais de 273,38 em 2015, para 304 até 2027.
Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados

04

11

06
12
10
13
13

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, para 97% (noventa e sete por cento) até
2025. Meta 8 (PME) - Dados: Indicador 9A-PNE em Movimento: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

05

Elaborar o Documentos de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde – DRC/LRV e implementar até 2020,
em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, as novas concepções curriculares.

13

Assegurar o atendimento de 100% da população, em idade escolar do campo até 2027.
Universalizar, até 2025, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
Universalizar, até 2025, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados. Meta 7 (PME) Dados:
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE até 2025. Meta 16 - PME
Fomentar a expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ampliando em 100% a
oferta no segmento público estadual e federal até 2025. Meta 10 - PME
Ampliar a oferta de educação superior, de acordo com a demanda do Município. Meta 11 - PME Indicadores
12A e 12B - PNE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

10
08

08

06
06
07
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3. Atender as especificidades
educacionais.

Assegurar o atendimento de 100% da população, em idade escolar do campo até 2027.
Universalizar, até 2025, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
Universalizar, até 2025, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados. Meta 7 (PME) Dados:
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE até 2025. Meta 16 - PME
Fomentar a expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ampliando em 100% a
oferta no segmento público estadual e federal até 2025. Meta 10 - PME
Ampliar a oferta de educação superior, de acordo com a demanda do Município. Meta 11 - PME Indicadores
12A e 12B - PNE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

4. Assegurar a formação integral
Oferecer educação de qualidade em tempo integral para no mínimo, 62% (Sessenta e dois por cento) das
para o pleno exercício da cidadania. escolas públicas da educação básica até 2027. Meta 4 PME
Reduzir a taxa de distorção idade/série dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 5% em 2015, para 2%
em 2027. (Base INEP).
Reduzir a taxa de distorção idade/série do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de 16% em 2015, para 2%
em 2027. (Base INEP).
5. Garantir a permanência e a
Aumentar a taxa de aprovação do ensino fundamental da rede municipal de 96,44% em 2015 para 98,5% até
terminalidade dos estudos na idade 2027 (Base INEP).
apropriada.
Reduzir a taxa de reprovação do ensino fundamental de 2,1% em 2015 para 1,5% até 2027. (Base INEP).

6. Garantir a gestão educacional
participativa e com controle social.

7. Assegurar a construção e a
adequação dos espaços físicos
escolares conforme legislação
vigente.

8. Garantir o suporte para o
desenvolvimento das ações
educacionais.

9. Garantir a cooperação entre os
entes da federação e demais
secretarias da administração
municipal.

10. Assegurar celeridade e
eficiência dos processos internos.

11. Assegurar o acesso à
informação e publicidade das
ações.

12.Assegurar o desempenho e
valorização dos profissionais da
educação.

13. Desenvolver a cultura
socioambiental

10
08

08

06
06
07
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04
04
05
05

Reduzir a taxa de abandono do ensino fundamental de 1,48% em 2015 para 0,5% até 2027 (Base INEP).

07

Zerar o abandono na educação infantil modalidade creche - 0 a 3 anos, até 2027.

05

Garantir que as equipes gestoras executem 100% das atribuições sob suas responsabilidades até 2021.

08

Garantir que os gestores tenham controle de 100% de "horas excedentes” de seus servidores até 2020.

05

Garantir 100% do patrimônio da SME inventariado e registrado em 2020.
Garantir que 100% das unidades prestem contas dos recursos próprios para a SME e comunidade escolar
até 2020.
Manter em 100% o percentual de assessores pedagógicos, gestores, coordenadores pedagógicos e
secretários escolares com formação específica até 2027.
Garantir que 100% das unidades escolares tenha seu Projeto Político Pedagógico formulado, executado e
avaliado, conforme Documento de Referencia Curricular de Lucas do Rio Verde.
Aumentar de 50 salas disponíveis para creche em 2017 para 75 salas até 2025

08

Disponibilizar espaço adequado para formação continuada de 100% dos profissionais até 2020.

05

Ampliar a quantidade de manutenções preventivas nas unidades escolares.
Alcançar o padrão de qualidade em 100% das unidades escolares até 2027, tomando como referência o
parecer CNE/CEB nº 08/2010.
Atender 100% da demanda legal, de vagas no transporte escolar do município.
Aumentar o número de 45,2% dos veículos do transporte escolar com tempo de uso inferior há 08 anos para
100% até 2027.
Reduzir de 60% em 2019 para 3,3% o número de alunos transportados pelo transporte escolar na área
urbana em 2027.
Manter 100% da demanda do Programa Nutri Mais com qualidade e acompanhamento nutricional dos
estudantes.
Elevar de 25% para 75% o número de cozinhas escolares adequadas até 2027.
Garantir 100% da Merenda Escolar de qualidade para os alunos e realizar o acomnhamento nutricional dos
estudantes.
Garantir entrada no estoque, registro e baixa do patrimônio de 100% dos materiais, mobiliários,
equipamentos e produtos adquiridos anualmente, em todas as unidades da SME.
Celebrar termo de cooperação para 100% dos programas/projetos/atividades com o Estado de MT, a União,
Rede Estadual de Ensino e as Instituições de Ensino Superior - IES até 2027.

06

Garantir que 100% dos servidores conheçam e sigam as normas e regulamentos de cada cargo até 2021.

05

Atingir 80% do tempo ideal gasto para concluir os processos licitatórios até 2020.
Planejar calendário de reuniões e cumprir 100% do planejamento até final de 2027.
Manter 100% dos dados gerencias atualizados em relatórios próprios e padronizados.
Implementar o Sistema de Registro Escolar com opção de matrícula via web - partindo de 0 em 2019 para
100% em 2021.
Igualar o número de matrículas reais com o número de registros no Sistema até 2020.
Informatizar 100% das fichas de contagens de pontos e atribuição de classe/aulas até 2020.
Garantir que o Processo Seletivo Simplificado ocorra com agilidade.
Organizar e acompanhar a agenda de todos os servidores da SME - Secretaria Municipal de Educação
(Paço, Transporte, Merenda, Patrimônio e Infraestrutura).
Diminuir em até 80% o número de usuários insatisfeitos da ouvidoria e detectados mediante o programa de
qualidade no atendimento, até 2020.
Melhorar o gerenciamento do arquivo da SME e espaço de trabalho até 2020.
Assegurar, imediatamente, a criação e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para
todos os profissionais da educação da rede municipal. (Meta 14 - PME)
Garantir serviços de excelência e que todos os locais de trabalho tenham a quantidade adequada de
servidores de apoio até 2020.
Assegurar e ampliar, com qualidade, os programas de formação inicial e continuada, promovendo o acesso a
todos os profissionais da educação. (Meta 12 - PME)

05
05
07

06
06
08
04

05
05
02
02
06
04
08
05
04

05
04
04
03
05
06
05
06
05
07

Ampliar de 50% para 100% o número de profissionais com qualificação e experiência para o desenvolver
oficinas nas áreas esportiva e cultural do currículo diversificado da Escola em Tempo Integral.

04

Aumentar em 10% o número de professores efetivos de 2017 a 2027.

04

Assegurar que 90% dos servidores efetivos não docentes recebam qualificação profissional até 2027.

03

Atingir 80% de satisfação do servidor no ambiente de trabalho até o ano de 2023.
Reduzir em 50% o comprometimento de dias de licença saúde, dos profissionais da educação, em relação
ao potencial de dias de trabalho até 2023.

03

Aumentar para 100% as unidades escolares com ações de educação ambiental integradas ao Projeto
Político Pedagógico. (Meta 17 do PME)

04
07
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14. Garantir a aplicação dos
recursos destinados à educação
básica conforme preceitos legais.

Garantir que 100% dos procedimentos orçamentários sejam autorizados pela Secretária Municipal de
Educação.
Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de controle social da Educação.
Ampliar a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, do percentual de 25% das receitas
resultantes de impostos e transferências, elevando para no mínimo 30% a partir do ano de 2019. (Meta 18 PME)

15. Assegurar a captação de
recursos financeiros junto a outras
instituições.

Aumentar anualmente participação das receitas oriundas de transferências de fontes Federal e Estadual, em
10%, em relação ao total das receitas da Educação, 2017 até 2027.

16. Assegurar eficiência na
execução orçamentária/financeira.

Garantir que 80% das prestações de contas das Unidades Escolares sejam entregues adequadas até o final
de 2020.
Garantir que 100% das prestações de contas dos recursos recebidos pelos CDCE's das Unidades Escolares
sejam entregues no prazo estabelecido e aprovada.
Monitorar o consumo de água e energia elétrica dos prédios que estão sob responsabilidade da SME.

06
03
05

05

04
02
03

Fonte: SGE - https://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8042/#/objetivos - Acesso em: 13 set.
2020.

3.3 Plano municipal de educação (PME)

O Plano Municipal de Educação (PME) de Lucas do Rio Verde foi
reestruturado de acordo com a Lei Municipal Lei nº 3.020 de 06 de janeiro de
2020, definindo sua vigência para o decênio 2015/2025, devendo ser submetido
ao processo de avaliação bienalmente a serem realizadas pela sociedade civil
organizada e pelo Fórum Municipal de Educação (FME) criado e alterado pela
Lei Municipal nº 2.719 de 14 de novembro de 2019, tendo sido realizada sua
primeira avaliação no terceiro ano de vigência da referida lei, ocorrido ao final do
ano de 2017.
Este documento serve como referência na implementação de uma
educação de qualidade destinada a todos os munícipes, contemplando 18
metas, conforme descritas na tabela abaixo:
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Quadro 3 - Plano municipal com as 18 (dezoito) metas
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Ampliar em 50%
(cinquenta por cento) a oferta de educação infantil em creches de forma a atender as crianças de até 3 (três) anos matriculadas nas
Instituições de Ensino, até o final da vigência deste PME, de acordo com a ampliação do PNE.
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.
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
PNE.
Oferecer educação de qualidade em tempo integral para no mínimo, 40% (quarenta por cento) das escolas públicas da educação
básica.
Garantir a oferta de 100% da demanda manifesta no ensino médio e a permanência de, no mínimo, 95% dos alunos na idade certa
até o final de vigência deste plano.
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:
2015 2017 2019
2021 2023
Anos iniciais do ensino fundamental
6.6
6.8
6.9
7.0
7.2
Anos finais do ensino fundamental
5.5
5.8
6.1
6.4
6.6
Ensino médio
4.3
4.7
5.0
5.2
5.5

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5

Meta 6

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados.
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95 % (noventa e cinco por cento), erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir o analfabetismo funcional em 75% (setenta e cinco por cento), em regime de colaboração com a União e Estado,
até o final da vigência deste plano.
Garantir a oferta de educação profissional para o atendimento de 50% da demanda de alunos do ensino fundamental e médio
matriculados na EJA.
Fomentar a expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ampliando em 100% a oferta no segmento
público estadual e federal até 2017.
Estabelecer parceria com o Governo Federal e Estadual e não governamentais, a partir da aprovação deste plano, visando a
ampliação da oferta de educação superior, de acordo com a demanda do município.
Assegurar e ampliar, com qualidade, os programas de formação inicial e continuada, promovendo o acesso de todos os
profissionais da educação, por intermédio de cursos específicos na área de atuação, nos diferentes níveis e modalidades,
estabelecendo parcerias com Secretaria de Estado e Ministério da Educação e com instituições de Ensino superior e órgãos não
governamentais
Garantir a manutenção da valorização dos (as) profissionais do magistério da rede pública municipal da educação básica de forma
a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, gradativamente, até o final do
terceiro ano de vigência deste PME.
Assegurar, imediatamente, a criação e implementação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários para todos os profissionais da
rede municipal de educação, utilizando a Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008 e os termos do inciso VIII, do art. 206 da
Constituição Federal, como patamar mínimo de referência para sua elaboração.
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 a comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para tanto.
Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE até 2017.
Fomentar no município a educação ambiental nos currículos da educação básica, de modo a concretizar a teoria e a prática.

Meta 7

Meta 8
Meta 9
Meta 10
Meta 11

Meta 12

Meta 13

Meta 14

Meta 15
Meta 16
Meta 17

Vincular mais verbas para educação, aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de controle social, através da recuperação ampla e
irrestrita dos impostos, da exclusão da área educacional de quaisquer benefícios tributários e inclusão de novas receitas.

Meta 18

Fonte: Anexo da Lei nº 3.020, de 06 de janeiro de 2020.

Com o objetivo de manter o constante acompanhamento das ações
executadas para o cumprimento das metas e estratégias do PME 2015/2025, a
equipe técnica de monitoramento nomeada pela Portaria 530 de 27 de abril de
2017 e alterada pela Portaria 1007 de 29 de julho 2019, elaborou relatório de
monitoramento do PME de Lucas do Rio Verde – ano 2017, e nos anos de 2018
e 2019.
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3.3.1 Monitoramento das metas do plano municipal de educação

Para a elaboração de um mecanismo de monitoramento do PME, o
Conselho Municipal de Educação (CME) de Lucas do Rio Verde, em abril de
2017, solicitou auxílio da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
de Mato Grosso (UNCME/MT) para capacitar a equipe técnica de monitoramento
do PME.
A capacitação foi estendida à assessoria pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação (SME) para a efetivação de um trabalho de
monitoramento com eficácia. Foi elaborado um Plano Tático Operacional (PTO),
uma ferramenta que inicialmente teve por objetivo criar mecanismos para
adaptar os indicadores e fórmulas, dentre outros mecanismos necessários para
atingir as metas do PME.
Durante a construção do PTO e análise paralela do monitoramento,
realizado no ano de 2016, constatou-se que a dificuldade em mensurar
quantitativa e qualitativamente o PME era pela ausência das definições de ações
para realização das estratégias, com o intuito de atingir as metas.
No segundo semestre de 2017, a Secretaria Municipal de Educação
disponibilizou para assessoria pedagógica, equipe técnica de monitoramento e
secretários de educação de vários municípios da região, a assessoria do
Professor Doutor em educação e consultor técnico do Senado Federal, Senhor
João Monlevade, que enfatizou a necessidade dos municípios construírem
diagnósticos de demanda, e de oferta no processo de monitoramento de seus
Planos Municipais de Educação.
Em consonância com as capacitações, orientações e assessorias, no
PTO foram subdivididas as metas e as estratégias, sendo definidos
coletivamente, entre a equipe técnica de monitoramento do PME e assessoria
pedagógica, os indicadores de cada meta e definidos os responsáveis dentre a
equipe da SME pela execução de cada estratégia que pudessem levar a
realização das metas.
Aos responsáveis pelas metas e estratégias ficou a responsabilidade de
relacionar ações em cada uma das 192 estratégias elaboradas conforme as 18
metas do PME e levar ao conhecimento da sociedade para aprovação e
construção coletiva nas miniconferências a partir do estabelecido no PTO.
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Assim, foram realizadas nas miniconferências ocorridas em novembro de
2017, junto às instituições de ensino e a sociedade, a revisão das metas e
estratégias, e a elaboração coletiva por algumas equipes, ações que serviram
como base para o efetivo cumprimento do PME e real avaliação e monitoramento
do mesmo, tanto de forma quantitativa como qualitativa.
Figura 8 - Miniconferência em 28/11/ 2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.

Os resultados das miniconferências foram discutidos na Conferência
Municipal de Educação realizada em janeiro de 2018, e posterior aprovação pelo
poder legislativo em janeiro de 2020, através da Lei nº 3.020 de 06 de janeiro de
2020.
Figura 9 - II Conferência municipal de educação, em 31/01/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

Conforme relatório apresentado pela equipe técnica de monitoramento do
PME foram registrados 193 (cento e noventa e três) estratégias estabelecidas
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através do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde-MT, distribuídas
ao longo das 18 (dezoito) metas, 128 (cento e vinte e oito) estratégias já foram
executadas, 43 (quarenta e três) estratégias estão em fase de execução e 22
(vinte e duas) estratégias não foram executadas.
Com base nos dados apresentados, em relação ao cumprimento das
estratégias, observa-se que 66% (sessenta e seis por cento) do Plano Municipal
de Educação fora executado, sendo que 22% (vinte e dois por cento) está em
processo de execução e 12% (doze por cento) não fora executado.
Figura 10 - Percentual de estratégias do PME executada, em execução e não executada
registrada, 2018 e 2019

Quadro geral de cumprimento das
estratégias do PME 2015/2025
22%
66%

12%
Executadas

Em Execução

Não Executadas

Fonte: Dados do Relatório de Monitoramento do PME/LRV, 2018 e 2019.

Figura 11 - Gráfico do monitoramento das estratégias do PME

Quadro quantitativo de execução das
estratégias PME 2015/2025
193
128
43
QNT DE
ESTRATÉGIAS

TOTAL
EXECUTADA

TOTAL
EM EXECUÇÃO

22
TOTAL
NÃO EXECUTADA

Fonte: Dados do Relatório de Monitoramento do PME/LRV, 2018 e 2019.
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Elenca, ainda, que o presente relatório de monitoramento deste Plano fora
aprovado em sessão plenária do Fórum Municipal de Educação realizada no dia
26 de outubro de 2020, sendo destacado pela equipe técnica de monitoramento
que o acompanhamento da execução das metas e estratégias do Plano
Municipal de Educação 2015/2025, pode ser acompanhado pela sociedade
através do Sistema de Monitoramento disponível no endereço eletrônico:
http://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8043

3.4 Plano de ações articuladas (PAR)
O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um instrumento de planejamento
da educação para um período de quatro anos. Ele é coordenado pela secretaria
municipal de educação, mas é elaborado com a participação de representantes
de gestores, professores e da comunidade local, desta forma foram instituídas a
Equipe Local do PAR por meio da Portaria n. 795 de 06 de maio de 2020 e
Equipe Técnica do PAR por meio da Portaria n. 796 de 06 de maio de 2020.
A elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de
assistência

técnica

e

financeira

do

MEC/FNDE,

de

acordo

com

a

Resolução/CD/FNDE n° 14 de 08 de junho de 2012.
Em 2017 foi analisado e reestruturado o diagnóstico do PAR ciclo 20162019, o qual foi estruturado em consonância com o Plano Nacional de Educação
(PNE), o que gerou vinte e sete iniciativas, as quais encontram-se vigentes até
2020.
Quadro 4 - Iniciativas do PAR, ciclo 2016 a 2019
PLANEJAMENTO

DIMENSÃO

1 - Adquirir ônibus escolar

Caminho da Escola

90 - Disponibilização de kits de apoio
didático de Língua Portuguesa e Matemática

Programa de Desenvolvimento da Educação Básica

34 - Formar profissionais - Formação
continuada - Formação pela Escola

Programa Nacional de Formação Continuada a Distância
nas Ações do FNDE

15
21 - Ampliar escola ou creche

35 - Adquirir equipamentos e utensílios de
cozinha

35 - Adquirir equipamentos e utensílios de
cozinha

36 - Adquirir materiais esportivos

Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica

36 - Adquirir materiais esportivos

Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica

14 - Adquirir mobiliários de sala de aula;

8 - Contratar especialistas ou serviços

Programa de Desenvolvimento da Educação Básica,
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Plano Nacional de Educação (2014/2024) em movimento

8 - Contratar especialistas ou serviços

Plano Nacional de Educação (2014/2024) em movimento

18 - Construir escola ou creche

Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Plano Nacional de Educação (2014/2024) em movimento

18 - Construir escola ou creche

6-Realizar
(seminário/conferência/oficina)

eventos

11Adquirir/reproduzir/produzir/imprimir
material

Programa de Desenvolvimento da Educação Básica

5 - Capacitar profissionais à distância

Benefício de Prestação Continuada, Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, Piso Salarial Profissional
Nacional para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica, Plano Nacional de Educação (2014/2024)
em movimento, Programa Bolsa Família, Programa Nacional
de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação,
Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Programa
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica,
Programa Novo Mais Educação, Programa Saúde na Escola
Benefício de Prestação Continuada, Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, Piso Salarial Profissional
Nacional para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica, Plano Nacional de Educação (2014/2024)
em movimento, Programa Bolsa Família, Programa Nacional
de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação,
Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Programa
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica,
Programa Novo Mais Educação, Programa Saúde na Escola
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica

4 - Formar especialistas

26 - Adquirir equipamentos de climatização

27 - Implantar
multifuncionais

sala

de

recursos

Educação Inclusiva, Programa Nacional de Tecnologia
Educacional
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25 - Adquirir brinquedos

25 - Adquirir brinquedos

28 - Adquirir instrumentos musicais

Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil
Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação
Básica

1 - Adquirir ônibus escolar

Caminho da Escola

1 - Adquirir ônibus escolar

Caminho da Escola

1 - Adquirir ônibus escolar

Caminho da Escola

17 - Adquirir kit robótica

Programa Nacional de Tecnologia Educacional

29 - Adquirir equipamentos e recursos
tecnológicos

Programa de Inovação Educação Conectada, Programa
Nacional de Tecnologia Educacional

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC).

Até agosto de 2020 foram pactuados três termos de compromissos junto
ao município para aquisição de um ônibus escolar, e construção de duas
instituições por meio do ProInfância (FNDE).
Quadro 5 - Termos de compromisso pactuados, 2017 a 2020

TIPO DE DOCUMENTO
TC - Municípios – Veículo (Ônibus)

VALOR DO TERMO
R$ 228.912,00

TC - Municípios - Construção – Obra – CEI Darcy Ribeiro R$ 2.741.900,00
TC - Municípios - Construção – Obra – CEI Irmã Dulce

R$ 2.621.519,54

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), 2020.

3.5 Plano de contingência da área educacional contra a doença COVID -19

O Plano de Contingência da Área Educacional consiste num conjunto de
critérios e protocolos para o enfrentamento de contingência do novo coronavírus
(COVID-19), para desenvolver de modo articulado nas instituições de ensino,
quando do retorno às aulas presenciais.
Ele foi elaborado pela Comissão Especial,

para cumprir

uma

determinação do Decreto nº 4.754, de 23 de abril de 2020, que solicita a criação
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da comissão, que foi assim constituída pela Portaria Municipal nº 756, de 28 de
abril de 2020, e posteriormente

com alteração de membros, pela Portaria

Municipal nº 1478, de 25 de agosto de 2020, com representatividade da
secretaria municipal de educação, secretaria municipal de saúde, procuradoria
geral do município, assessoria pedagógica do estado, conselho municipal de
educação, conselho deliberativo da comunidade escolar, equipes gestoras das
redes públicas, municipal e estadual, e rede privada, além do sindicato dos
trabalhadores do ensino público de Mato Grosso.
A elaboração deste plano contou com a colaboração de todas as
instituições de ensino, construindo assim um documento sem precedentes e com
a finalidade de garantir segurança sanitária às atividades essenciais, à saúde
dos docentes e não docentes, das famílias e estruturas pertinentes da
comunidade educativa das instituições de ensino, públicas e privadas, de todos
os níveis e modalidades existentes no município de Lucas do Rio Verde, Mato
Grosso.

Figura 12 - Imagem a primeira e última página do plano de contingência

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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O Plano de Contingência contém 17 (dezessete) páginas, e contempla
informações importantes sobre a pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
bem como trata dos critérios e protocolos de prevenção da transmissão do
COVID-19, quando do retorno às aulas presenciais.
O documento foi finalizado e aprovado pela comissão especial no dia 11
de maio de 2020, e a comissão acompanha as ações decorrentes do Plano.
Figura 13 - Reunião da comissão especial realizada no dia 30/09/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

4 DADOS ESTATÍSTICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

4.1 Relato
Lucas do Rio Verde está localizada na região norte de Mato Grosso, no
Centro-Oeste do Brasil, com área territorial de 3.645,23 km² a 350 Km da capital
Cuiabá. A agroindústria é a base econômica do município.
Por ser uma cidade em expansão nos setores de matéria prima da
agropecuária, da indústria, do comércio e serviço, apresenta um ritmo acelerado
em seu desenvolvimento econômico, e por esse motivo tem atraído muitas
pessoas de diversos lugares do país para vir morar no município, em busca de
melhores condições de vida. Essa migração impacta no aumento significativo da
demanda de matrículas de alunos nas redes públicas de ensino municipal.
Neste cenário, é preciso reordenar constantemente o planejamento
estratégico da secretaria municipal de educação, no intuito de atender a etapa
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da educação infantil, ofertada prioritariamente pelo poder público municipal, com
ações que visem a criação de creches e centros de educação infantil para
expansão da oferta de matrículas.
Em relação a oferta do ensino fundamental, a SME esforça-se, em
conjunto com a secretaria de estado de educação (SEDUC), para conseguir
ofertar educação de qualidade ao público específico das 02 (duas) etapas do
ensino fundamental, sendo os anos iniciais e finais.
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, define as responsabilidades da oferta do ensino
fundamental que deve ser compartilhada entre municípios e estados. Os
municípios normalmente são responsáveis pela primeira etapa (1º o 5º ano),
enquanto os estados cuidam da 2ª etapa (6º ao 9º ano).
A SME, desde 2017, por meio da Comissão Conjunta de Reordenamento
das Redes Públicas de Ensino, e de Organização das Matrículas das Instituições
de Ensino Público do Município de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Portaria
nº 1476, de 25 de agosto de 2020, promove o diálogo com a assessoria
pedagógica da rede pública do Estado de MT, e com representantes da
sociedade civil.
A comissão reúne-se regularmente para definir estratégias de ampliação
de vagas e decidir sobre a redistribuição das demandas de matrículas, conforme
vagas disponíveis no ensino fundamental, em regime de parceria entre as redes
públicas de ensino.
As mais recentes construções prediais das instituições públicas de ensino,
no município, estão sendo realizadas em pontos estratégicos onde há maior
demanda de matrículas.
4.2 Crescimento demográfico do município

O censo ou recenseamento demográfico é realizado, normalmente, de
dez em dez anos. Nesse intervalo de tempo são realizadas estimativas
populacionais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) a última coleta de dados do censo demográfico foi realizada no ano de
2010, e a população de Lucas do Rio Verde era de 45.556 (quarenta e cinco mil
e quinhentas e cinquenta e seis) pessoas.
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Neste ano de

2020, seria realizada a coleta de dados do Censo

Demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre o
mês de agosto e outubro, porém, em função das orientações do Ministério da
Saúde quanto ao quadro de emergência de saúde pública causado

pela

pandemia de disseminação do COVID-19, o IBGE por meio da Resolução IBGE
nº 07, de 14 de maio de 2020, decidiu adiar a realização do Censo Demográfico
para o ano de 2021,

pela natureza da coleta de pesquisa ser de forma

presencial, tendo o próximo Censo Demográfico com data de referência o dia
31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de
outubro de 2021. Segue tabela da estimativa populacional de Lucas do Rio Verde
nos anos de 2017 a 2020.
Tabela 1 - Estimativa populacional de Lucas do Rio Verde - MT, de 2017 a 2020
ANO

POPULAÇÃO ESTIMADA

2017

61.515

2018

63.411

2019

65.534

2020
Fonte: IBGE, Estimativa Populacional, 2020.

67.620

Segundo o IBGE, as estimativas da última década indicam aumento de
crescimento populacional, acima de 1%, nos municípios das regiões Norte e
Centro-Oeste. Lucas do Rio Verde figura entre esses municípios na região
Centro-Oeste.

4.3 Censo educacional e diagnóstico social municipal

A garantia do acesso, permanência, equidade e educação de qualidade a
todos os cidadãos luverdense tem marcado a atuação da Secretaria Municipal
de Educação de Lucas do Rio Verde. Para alcançar este imperativo
constitucional, a SME realizou Censo Educacional e Diagnóstico Social, em
parceria com a equipe de Tecnologia da Informação da prefeitura.
O questionário aplicado in loco, no período de novembro de 2018 a julho
de 2019, coletou dados de aproximadamente 20 (vinte) mil famílias e 60
(sessenta) mil pessoas residentes no perímetro urbano do município.
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Figura 14 - Recenseadores, em 22/11/2018

Fonte: https://lucasdorioverde.portaldacidade.com/noticias/educacao/censo-educacional-de-lucas-do-rioverde-encontra-resistencia-de-moradores, 2018.

Com a sistematização dos dados, inicia-se a criação do sistema de
informação sobre estatísticas educacionais e o desenvolvimento de sistemas de
avaliação

institucional,

visando

o

estabelecimento

de

indicadores

de

desempenho das atividades de ensino no município.
Além de fornecer informações para avaliar e monitorar as metas do Plano
Municipal da Educação; planejar a educação do município em curto, médio e
longo prazo; normatizar o zoneamento educacional; implementar a matrícula on
-line e proporcionar vagas mais próximas da residência dos estudantes; criação
da série histórica de informações educacionais.
O Censo Educacional transformou-se em diagnóstico social e subsidiará
as decisões para implementação das políticas públicas da administração
municipal de Lucas do Rio Verde.
Seguem alguns dados coletados da população de Lucas do Rio Verde.
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Tabela 2 - Naturalidade da população

Fonte: Censo Educacional Municipal, 2019.

Tabela 3 - Cor/Raça

Fonte: Censo Educacional Municipal, 2019.
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Tabela 4 - Atividade ocupacional da população

Fonte: Censo Educacional Municipal, 2019.

Tabela 5 - Escolaridade

Fonte: Censo Educacional Municipal, 2019.

Tabela 6 - Sexo

Fonte: Censo Educacional Municipal, 2019.

4.4 Alunos concluintes da educação infantil

A expansão dos bairros e o intenso fluxo migratório no município,
ocasionou um aumento significativo na procura de matrículas na educação
básica, com isso o poder público municipal, de 2017 a 2020, através da
secretaria municipal de educação vem atuando incessantemente para ampliar o
atendimento de crianças na rede pública, com o objetivo de atender 100% da
demanda manifesta em idade obrigatória, trabalhando com a Comissão Conjunta
para o Reordenamento da Rede Pública de Ensino e Organização das Matrículas
das Instituições de Ensino Público do Município de Lucas do Rio verde (Portaria
Nº791/2020) a qual também abrange as necessidades da rede estadual de
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ensino. Como resultado são garantidos avanços importantes quanto ao acesso
e permanência dos estudantes nas escolas.
Na educação infantil, em 2018 com a entrega da obra do Centro de
Educação Infantil Girassol foi ampliado o atendimento para 460 (quatrocentos e
sessenta) crianças de 00 (zero) a 05 (cinco) anos, e com a criação do Centro de
Educação Infantil Balão Mágico que disponibilizou mais 450 (quatrocentos e
cinquenta) vagas para crianças de 00 (zero) a 05 (cinco).
Em 2020, foi ampliada a Creche Municipal Menino Jesus disponibilizando
mais 75 (setenta e cinco) vagas. E ainda foi entregue a obra e iniciou o
atendimento no Centro de Educação Infantil Paulo Freire, com capacidade de
atender até 800 (oitocentas) crianças de 03 (três) a 05 (cinco) anos.
Tabela 7 - Alunos concluintes da educação infantil
ETAPA

2017

2018

2019

2020 (*)

Berçário Integral
Berçário Parcial
Infantil I Integral
Infantil I Parcial
Infantil II Integral
Infantil II Parcial
Infantil III Integral
Infantil III Parcial
TOTAL CRECHE
Infantil IV
Infantil V
TOTAL PRÉ-ESCOLA

102
101
198
150
301
217
0
693
1762
929
914
1843

111
197
100
276
199
369
0
795
2047
1097
993
2090

125
147
101
275
124
420
0
909
2101
1193
1142
2335

125
174
75
289
101
546
0
826
2136
1251
1228
2479

TOTAL ED. INFANTIL

3605

4137

4436

4615

Fonte: Sistema Escola Campeã. Mês de Referência. Novembro de 2020.

4.5 Alunos concluintes do ensino fundamental

No ensino fundamental, em 2019, com a construção de mais um bloco
com 09 (nove) salas de aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Caminho para o Futuro, para melhorar o atendimento nas oficinas pedagógicas
disponibilizou mais 28 (vinte e oito) vagas em período integral, neste ano de
2020.

25

Em 2019, ainda foi criada da Escola Municipal Cora Coralina que em 2020
iniciou seu atendimento com 07 (sete) turmas de 1º ano do Ensino Fundamental
totalizando 175 (cento e setenta e cinco) crianças, sendo que as aulas estão
sendo em salas anexas no Centro de Educação Infantil Paulo Freire, enquanto
a obra está sendo concluída com 20 (vinte) salas de aulas e com capacidade de
atender até 600 (seiscentas) crianças, em período integral, a partir do ano 2021.
As tabelas a seguir demonstram de 2017 a 2020 o total dos alunos concluintes.
Tabela 8 - Alunos concluintes do ensino fundamental em regime parcial
ETAPA

2017

2018

2019

2020 (*)

1º ANO

776

801

833

1068

2º ANO

739

814

820

840

3º ANO

808

823

850

847

4º ANO

761

806

855

855

5º ANO

706

803

805

869

TOTAL ANOS INICIAIS

3790

4047

4163

4479

6º ANO

542

608

660

726

7º ANO

537

553

526

519

8º ANO

596

481

520

514

9º ANO

454

480

494

427

TOTAL ANOS FINAIS

2129

2122

2200

2186

TOTAL ENS. FUND.

5919

6169

6363

6665

Fonte: Sistema Escola Campeã. Mês de Referência. Novembro, 2020.
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Tabela 9 - Alunos concluintes do ensino fundamental em tempo integral
ETAPA
ENSINO FUNDAMENTAL EM
TEMPO INTEGRAL

2017

1119

2018

1197

Fonte: Sistema Escola Campeã. Mês de Referência. Novembro, 2020.

2019

1251

2020 (*)

1.536
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Tabela 10 – Taxa de crescimento do atendimento educacional na rede municipal de ensino, de 2017 a 2020
ANO

TOTAL
MATRIC.

APROV.

TAXA
APROV.

REPROV.

TAXA DE
REPROV.

EVASÃO

TAXA
EVASÃO

TRANSF.

TAXA
TRANSF.

CONCLUINTES
(= Aprov. +
Reprov.)

DIFER.
ANUAL

2017

11.307

9.341

98,1%

183

2,0%

197+1fale
c.
=198

2,1%

1.585

14%

9.524

+5,3%

2018

12.463

10.129

96,39%

178

1,69%

200

1,90%

1.955

15,69%

10.308

8,2%

2019

13.112

10.711

99,09%

91

0,84%

05

0,05%

2.306

17,60%

10.799

4,78%

2020

12.369

11.274

91,15%

0

0

4

0,04%

1.088

8,80%

11.274

4,40%

Fonte: Sistema Escola Campeã. Mês de Referência. Novembro, 2020.
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4.6 Índice de desenvolvimento educacional (IDEB)
O Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), é o principal
indicador da qualidade da educação básica no Brasil. A meta para o Brasil é
alcançar a média 6.0 até o ano de 2021.
Lucas do Rio Verde ultrapassa a meta nacional. Em 2017, alcançou o 2º
lugar no estado de Mato Grosso, com as notas 6.7 nos anos iniciais e 5.8 nos
anos finais do Ensino Fundamental.
No resultado do IDEB 2019, Lucas do Rio Verde mantém a média de 6.7
nos anos iniciais, e 5.6 nos anos finais, ficando em 3° lugar no estado do Mato
Grosso. Seguem tabelas demonstrativas.
Tabela 11 - IDEB alcançado pela rede municipal nos 5° anos de 2005 a 2019

REDE MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 5º ANO
IDEB OBSERVADO
METAS PROJETADAS
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
4.4
4.8
5.8
6.2
6.5
6.5
6.7
6.7
4.5
4.8
5.2
5.5
5.7
6.0
6.2
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 11. set. 2020.
Tabela 12 - IDEB alcançado pela rede municipal nos 9° anos de 2005 a 2019

REDE MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - 9º ANO
IDEB OBSERVADO
METAS PROJETADAS
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.1
4.3 4.2 5.2 5.2 5.5 5.8 5.6 4.1 4.3 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 6.0
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 11. set. 2020.

Para melhorar ainda mais a qualidade do ensino, a Secretaria Municipal de
Educação tem fortalecido os trabalhos desenvolvidos nas instituições de ensino
por meio da autonomia financeira, formação continuada, materiais didáticos
pedagógicos, avaliações e monitoramentos das aprendizagens dos estudantes.
As tabelas abaixo demonstram a série histórica dos resultados das instituições da
rede municipal de ensino.
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Tabela 13 - Série histórica do IDEB nas escolas da rede municipal anos iniciais – 5° anos

Fonte: http://inep.gov.br/educacao-basica/ideb/resultados Acesso em: 11. set. 2020.
Tabela 14 - Série histórica do IDEB nas escolas da rede municipal anos finais – 9° anos

Fonte: http://inep.gov.br/educacao-basica/ideb/resultados Acesso em: 11. set. 2020.

Figura 15 - Evolução da aprendizagem na rede municipal de Lucas do Rio Verde

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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Figura 16 - Alunos participantes do IDEB ao longo dos anos na rede municipal

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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5 GOVERNANÇA NA GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

5.1 Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de
valorização do magistério (FUNDEB)
O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, e
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, e pelo Decreto nº 6.253/2007 de
13/11/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998
a 2006.
O FUNDEB tinha vigência até 2020, porém após aprovada a PEC 26/2020
no Senado Federal e ele passa a ser permanente, não há mais prazo de vigência.
O novo FUNDEB entra em vigor em 1 de janeiro de 2021, a ser implementado
gradativamente até 2026.
É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo
por Estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado por
parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos
e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à
educação.
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído pelo
governo federal para aplicação exclusiva na manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação
prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos § 2º e 3º do art.
211 da Constituição Federal (os Municípios devem utilizar recursos do FUNDEB
na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental
e médio), sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado
anualmente à remuneração dos profissionais do magistério (professores e
profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção
ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação
pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica
pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a parcela restante (de no máximo
40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento,
também da educação básica pública.
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É oportuno destacar que, se a parcela de recursos para remuneração é de
no mínimo 60% do valor anual, não há impedimento para que se utilize até 100%
dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério.
Os recursos do FUNDEB são creditados em conta específica da Secretaria
Municipal de Educação e ocorrem na mesma periodicidade em que são creditados
os valores das fontes “mães” (ICMS, FPE, FPM, IPIexp, ITRm, LC/87, IPVA e
ITCMD) alimentadoras do FUNDEB.
O total repassado em um determinado mês, portanto, resulta da soma de
todos os créditos realizados no decorrer daquele mês. A periodicidade dos
créditos varia, em função da origem dos recursos que compõem o Fundo,
ocorrendo da seguinte forma:
Quadro 6 - Periodicidade crédito dos recursos do FUNDEB, setembro 2020
ORIGEM DOS RECURSOS
PERIODICIDADE DO CRÉDITO
ICMS

Semanalmente

FPE, FPM, IPIexp e ITRm

Decendialmente

Desoneração de Exportações (LC 87/96) e
Complementação da União

Mensalmente

IPVA e ITCMD

Conforme cronograma de cada Estado

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

5.1.1 Desenvolvimento do ensino
Analisando os investimentos dos recursos referentes ao mínimo de 25% da
receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências,
que o Município é obrigado a aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino,
verifica-se que no período de 2017 a 2020 foi aplicado mais do que a legislação
prevê, com uma média de 31% de aplicação da receita dos impostos para o
Desenvolvimento do Ensino no período, conforme demonstrativo abaixo.
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Tabela 15 - Investimento na educação, limite constitucional , de 2016 a 2020
INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO – LIMITE CONSTITUCIONAL
ANO

2016

Orçamento
Geral da
Prefeitura
(RECEITAS
COM
IMPOSTOS)
Orçamento
Destinado à
Educação
% Aplicado
em Relação ao
Orçamento

2020 (*)

2017

2018

2019

R$ 128.860.029,28

R$ 138.050.350,31

R$ 163.926.104,19

R$ 187.046.616,20

R$ 160.951.411,70

R$ 41.225.928,38

R$ 45.968.024,31

R$ 46.498.103,14

R$ 58.578.162,14

R$ 56.993.732,92

31,99%

33,30%

28,37%

31,32%

35,41%

2020 (*)
2019
2018
2017
2016

35,41%
31,32%
28,37%
33,30%
31,99%

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE),2020
(*) 2020 – Projeção até dezembro de 2020.

5.1.2 Receita e dedução do FUNDEB

Os recursos oriundos do FUNDEB, de acordo com o balanço das receitas
e deduções da prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde, e conforme tabela,
abaixo,

demonstra

que

os

investimentos

na

educação

aumentaram

significativamente para garantir a manutenção, folha de pagamento dos
profissionais de educação e melhoria qualitativa do ensino.
Tabela 16 - Receita/Dedução FUNDEB – 2016 a outubro de 2020
RECEITA/DEDUÇÃO FUNDEB
2020

ANO

2016

2017

2018

2019

Receita
FUNDEB

R$ 30.884.663,64

R$ 33.490.273,54

R$ 38.384.361,43

R$ 46.397.996,84

R$ 41.429.921,19

Dedução
FUNDEB

R$ 17.673.071,79

R$ 17.372.866,78

R$ 20.520.666,41

R$ 23.249.732,71

R$ 20.086.504,64
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2020
2019
2018
2017
2016

Dedução FUNDEB
Receita FUNDEB

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), 2020.

A Lei nº 11.494/2007 especifica que 60% da receita devem ser aplicados
para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
exercício na rede pública e os demais 40% são destinados para manutenção do
ensino. Em Lucas do Rio Verde os percentuais aplicados ficam acima do
estipulado na legislação.
A aplicação dos recursos é definido por meio do Plano Plurianual (PPA), a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) que são
as três leis que regem o ciclo orçamentário, são estreitamente ligadas entre
si, compatíveis e harmônicas.
Elas

formam

um

sistema

integrado

de

planejamento

e

orçamento, reconhecido na Constituição Federal, que deve ser adotado pelos
municípios, pelos estados e pela União.
A elaboração dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA cabe
exclusivamente ao Executivo.
A remuneração dos profissionais do magistério nos últimos anos ultrapassa
o estipulado em lei ficando em média 96% os investimentos desse recurso em
folha de pagamento dos profissionais do magistério.
Tabela 17 - Receita FUNDEB/Aplicação na folha de pagamento - 2016 a outubro de 2020
RECEITA FUNDEB/APLICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO
2020

ANO

2016

2017

2018

2019

Receita
FUNDEB

R$ 30.884.663,64

R$ 33.490.273,54

R$ 38.384.361,43

R$ 46.397.996,84

R$ 41.429.921,19

R$ 29.831.496,60

R$ 31.042.134,54

R$ 37.781.726,96

R$ 44.477.119,77

R$ 37.249.642,14

96,59%

92,69%

98,43%

95,86%

89,91%

Aplicado na
folha de
pagamento
(%) Aplicado
na folha de
pagamento
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2020
2019

Aplicação na Folha de Pagamento

2018

Receita FUNDEB

2017
2016

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), 2020.

5.2 Repasse de recursos para as instituições de ensino

Por meio da Lei da Gestão Democrática nº 355 de 13/06/1995, revogada
pela Lei nº 1472 de 13/11/2007 e posteriormente pela Lei nº 1972 de 22/09/2011,
a qual encontra-se em vigência, as instituições de ensino tem garantida sua
autonomia pedagógica, administrativa e financeira, mediante organização e
funcionamento dos Conselhos Deliberativos Escolares (CDCEs).
Diante disto, o município de Lucas do Rio Verde, instituiu a Lei nº 877/2002,
que dispõe sobre as formas de transferência automáticas e sistemáticas e de

prestação de contas de valores dos recursos financeiros para as unidades de
ensino da rede municipal, para aquisição de materiais permanentes, manutenção,
conservação e pequenos reparos das unidades escolares, aquisição de materiais
de consumo, expediente e didático-pedagógico, necessários aos funcionamentos
da escola, implementação do projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades
educacionais.
Ao longo dos anos, a Lei nº 877/2002 passou por várias alterações para se
adequar as necessidades. Em 2014, encontrava-se em vigência a Lei do Repasse
nº 2351/2014. No mesmo ano foi instituída a Norma Interna nº 51/2014, que dispõe
sobre repasse e formas de prestação de contas.
Em 2017 foi aplicado o reajuste inflacionário nos valores repassados às
instituições de ensino, por meio do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar
(CDCE), visto que o mesmo estava congelado desde 2014.
Tendo em vista a melhoria contínua da qualidade de serviços e atividades
da secretaria municipal de educação, em 2018 foi instituída uma comissão para
análise da Lei nº 2351/2014, a qual estava em vigência, onde sofreu alterações,
passando a vigorar a Lei nº 2849/2018. As principais alterações foram: inclusão
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de despesas como manutenção da piscina, cartório e serviços contábeis;
atualização dos valores do repasse para Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde
(UFL), sendo assim, ao atualizar o valor da UFL, automaticamente será atualizado
o valor do repasse de verba municipal.
Em 2019 foi analisada e reestruturada a Norma Interna nº 51/2014, devido
a necessidade de adequações mediante a Lei do repasse vigente e
regulamentações do Controle Interno da Administração Pública e Tribunal de
Contas.
Tabela 18 - Repasse financeiro municipal para os CDCEs - 2016 a novembro de 2020
REPASSE FINANCEIRO PARA OS CDCE’s
2020

ANO

2016

2017

2018

2019

VALOR

R$ 1.301.124,05

R$ 1.736.816,04

R$ 1.792.124,20

R$ 2.123.475,46

R$ 2.480.109,12

(%)
AUMENTO

-6%

33%

3%

18%

17%

(%) AUMENTO NO PERÍODO (2016/2020): 91%

2020

17%

2019
2018

18%
3%

2017
-6%

33%

2016

Fonte: Divisão de Coordenação Administrativa, Secretaria Municipal de Educação, 2020.

5.3 Fundo nacional de desenvolvimento da educação (FNDE)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo
Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é responsável pela execução de
políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).
Para alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a todos,
em especial a educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior
parceiro dos estados, municípios e do Distrito Federal.
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Os diversos projetos e programas em execução que são: Alimentação
Escolar, Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola, Biblioteca da Escola,
Transporte Escolar, Caminho da Escola, Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, fazem do FNDE
uma instituição de referência na Educação Brasileira.

5.4 Programa dinheiro direto na escola (PDDE)

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado em 1995, pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola (FNDE) e tem por finalidade
prestar assistência financeira para as instituições de ensino, em caráter
suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura
física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar.
Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar.
Conforme Resolução Federal nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os repasses
dos recursos dar-se-ão em duas parcelas anuais, devendo o pagamento da
primeira parcela ser efetivado até 30 de abril, e o da segunda parcela até 30 de
setembro, de cada exercício às Entidade Executora e Entidade Mantenedora que
cumprirem as exigências de atualização cadastral até a data de efetivação dos
pagamentos.
Tabela 19 - Repasse de recursos financeiros PDDE para as instituições de ensino - 2016 a outubro
de 2020
REPASSE FNDE/PDDE PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL
2020

ANO

2016

2017

2018

2019

VALOR

R$ 371.540,00

R$ 223.040,00

R$ 216.300,00

R$ 225.600,00

R$ 234.320,00

(%)
AUMENTO

-

- 40%

-3%

4%

4%

2020
2019
-3%
-40%

2018
2017

Fonte: Divisão de Coordenação Administrativa, Secretaria Municipal de Educação, 2020.

4%
4%
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5.4.1 Recursos do PDDE emergencial (COVID-19)
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Emergencial, foi instituído
pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020, tem como objetivo
contribuir, supletivamente, para o provimento das necessidades prioritárias dos
estabelecimentos de ensino, em função da calamidade provocada pela pandemia
da COVID -19, destinando recursos para adequação das estruturas e aquisição
de materiais necessários para seguir o protocolo de segurança, com vistas à
reorganização do calendário escolar e nas adaptações que permitam que a
escola cumpra os protocolos de retomada das atividades presenciais.
Os recursos para cada instituição de ensino foram distribuídos em 70%
para custeio e 30% para capital.
Tabela 20 - Repasse de recursos financeiros PDDE emergencial (COVID-19) para as instituições
de ensino, novembro de 2020
RECURSOS FINANCEIROS PDDE EMERGENCIAL (COVID-19)
2020
UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA FREDOLINO VIEIRA
BARROS
ESCOLA MENINO DEUS

CRECHE MENINO JESUS

ESCOLA CECÍLIA MEIRLES

CEI AQUARELA

CEI GIRASSOL

CEI BALÃO MÁGICO

ESCOLA OLAVO BILAC

ESCOLA VINICIUS DE MORAES

PROGRAMA
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19
PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19

CUSTEIO

CAPITAL

VALOR TOTAL

R$ 2.280,62

R$ 977,41

R$ 3.258,03

R$ 5.247,12

R$ 2.248,76

R$ 7.495,88

R$ 2.842,22

R$ 1.218,09

R$ 4.060,31

R$ 6.094,04

R$ 2.611,73

R$ 8.705,77

R$ 4.151,10

R$ 1.779,04

R$ 5.930,14

R$ 2.855,80

R$ 1.223,92

R$ 4.079,72

R$ 3.086,78

R$ 1.322,91

R$ 4.409,69

R$ 5.296,93

R$ 2.270,12

R$ 7.567,05

R$ 5.903,82

R$ 2.530,21

R$ 8.434,03
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PDDE
EMERGENCIAL
R$ 2.502,54
R$ 1.072,52
COVID-19
PDDE
ESCOLA CAMINHO PARA O
EMERGENCIAL
R$ 3.150,19
R$ 1.350,08
FUTURO
COVID-19
PDDE
ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS
EMERGENCIAL
R$ 4.481,71
R$ 1.920,74
COVID-19
PDDE
ESCOLA SÃO CRISTOVÃO
EMERGENCIAL
R$ 2.135,69
R$ 915,30
COVID-19
PDDE
ESCOLA ERICO VERISSIMO
EMERGENCIAL
R$ 2.004,35
R$ 859,01
COVID-19
PDDE
CIEI ANJO GABRIEL
EMERGENCIAL
R$ 3.802,36
R$ 1.629,59
COVID-19
PDDE
CRECHE ANJO DA GUARDA
EMERGENCIAL
R$ 2.375,73
R$ 1.018,17
COVID-19
PDDE
CRECHE IRMÃS CARMELITAS
EMERGENCIAL
R$ 2.448,19
R$ 1.049,23
VEDRUNA
COVID-19
PDDE
TOTAL
EMERGENCIAL
R$ 55.835,27
R$ 23.929,43
COVID-19
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.
CEI PEQUENO PRÍNCIPE

R$ 3.575,06

R$ 4.500,27

R$ 6.402,45

R$ 3.050,99

R$ 2.863,36

R$ 5.431,95

R$ 3.393,90

R$ 3.497,42

R$ 86.656,02

5.4.2 Recursos do PDDE para salas de recursos multifuncionais

No âmbito da Ação Agregada Escola Acessível do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), publicou a
Resolução CD/FNDE Nº 15, de 07 de outubro de 2020, que destina recursos para
o PDDE - Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos.
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Sala de Recursos
Multifuncionais e Bilíngues de Surdos tem como objetivo apoiar financeiramente
as instituições de ensino públicas de educação básica das redes municipais,
estaduais e do Distrito Federal para fins de promoção da acessibilidade das salas
de recursos multifuncionais, específicas ou bilíngues de surdos destinadas ao
processo de ensino-aprendizagem.
Os recursos podem ser utilizados para aquisição de itens e materiais
pedagógicos; cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis; produtos de tecnologia
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assistiva; e equipamentos e materiais para o atendimento educacional
especializado.
Em novembro de 2020, a Secretaria Municipal de Educação realizou a
adesão ao programa, onde foram selecionadas as escolas abaixo relacionadas,
sendo que as mesmas estão em processo de elaboração do Plano de
Atendimento para posterior encaminhamento do mesmo para análise do FNDE.
Quadro 7 – Instituições de ensino selecionadas para o PDDE sala de recursos multifuncionais,
em dezembro de 2020
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

PROGRAMA

STATUS

Escola Cecília Meireles

SALA DE RECURSOS

Plano de Atendimento enviado para análise

Escola Olavo Bilac

SALA DE RECURSOS

Plano de Atendimento enviado para análise

Escola Eça de Queirós

SALA DE RECURSOS

Plano de Atendimento enviado para análise

Escola Menino Deus

SALA DE RECURSOS

Plano de Atendimento enviado para análise

Escola Vinícius de Moraes

SALA DE RECURSOS

Plano de Atendimento enviado para análise

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

5.5 Programa nacional de alimentação escolar (PNAE)
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), amparado pela
Resolução Federal nº 06 de 08 de maio de 2020, oferece alimentação escolar e
ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da
educação básica pública.
O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores
financeiros de caráter suplementar, efetuados em 10 parcelas mensais, de
fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 (duzentos) dias letivos, conforme
o número de estudantes matriculados em cada rede de ensino.
O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por
meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), amparado pela Resolução
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CD/FNDE nº 06/2020 e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.
O valor repassado pela União a estados e municípios, por dia letivo, para
cada aluno, é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino.
O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no
Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento.
Tabela 21 - Recursos Financeiros Recebidos FNDE/PNAE, de 2016 a novembro de 2020
RECURSOS FNDE/PNAE
ANO

2016

2017

2018

2019

2020

Creche

R$167.400,00

R$ 247.812,00

R$ 376.426,00

R$ 446.832,00

R$ 457.746,00

Pré- Escola

R$ 207.000,00

R$ 234.048,00

R$ 193.768,00

R$ 223.978,00

R$ 247.934,00

Ens.
Fundamental

R$ 350.340,00

R$ 416.898,00

R$ 581.710,00

R$ 617.088,00

R$ 640.772,00

EJA

R$ 5.100,00

R$ 5.120,00

R$ 5.376,00

R$ 7.278,00

R$ 6.144,00

AEE

R$ 7.400,00

R$ 11.236,00

R$ 14.098,00

R$ 14.946,00

R$ 18.020,00

Mais
Educação

R$ 111.720,00

R$ 97.696,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

R$ 848.960,00

R$ 1.012.810,00

- 2%

19%

(%)
AUMENTO

-2%

2020
2019
2018
2017
2016

R$ 1.171.378,00 R$1.310.122,00 R$1.370.616,00
16%

12%

5%

5%
12%
16%

19%

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30 (trinta) por cento do valor repassado
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na
compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o
desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.
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5.6 Programa nacional de transporte escolar (PNATE)

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi
instituído pela Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o
acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino
fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por
meio de assistência financeira, em caráter suplementar aos municípios.
Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios são feitos em dez parcelas anuais, de fevereiro a novembro. O cálculo
do montante de recursos financeiros destinados anualmente aos entes federados
é baseado no censo escolar do ano anterior X per capita definido e disponibilizado
na página do FNDE para consulta.
Tabela 22 - Recursos financeiros recebidos FNDE/PNATE, de 2016 a novembro de 2020
RECURSOS FNDE/PNATE
ANO

2016

2017

2018

2019

Educação
Infantil

R$ 14.110,72

R$ 12.646,40

R$ 15.865,23

R$ 15.974,00

Ensino
Fundamental

R$ 72.284,16

Ensino Médio

R$ 9.850,88

2020

R$ 72.683,52

R$ 78.540,80

R$ 81.147,92
-

R$ 7.321,60

R$ 8.796,54

R$ 9.424,66
-

TOTAL

R$ 96.245,76

R$ 92.651,52

R$ 103.202,57

R$ 106.546,58

R$ 111.977,74

(%) AUMENTO

- 3%

- 4%

11%

3%

5%

2020

2019

5%
3%

2018

2017

-4%
-3%

2016

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

11%
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5.7 Salário – Educação
Em 1964 foi criado o Salário-Educação, por meio da Lei nº 4.440/1964,
tendo como objetivo a suplementação das despesas públicas com a educação
elementar (ensino fundamental), adotando como base de cálculo 2% do Salário
Mínimo local, por empregado, mensalmente.
Em seguida, em 1965, a alíquota dessa contribuição social passou a ser
calculada à base de 1,4 % do salário de contribuição definido na legislação
previdenciária e mais tarde, em 1975, por meio do Decreto-Lei nº 1.422/1975 e do
Dec. 76.923/1975, novas alterações foram implantadas no contexto do SalárioEducação, passando sua alíquota a ser calculada à base de 2,5% do salário de
contribuição das empresas, situação que perdura até os dias atuais.
Tabela 23 - Recursos financeiros do salário - educação, de 2016 a novembro de 2020

RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO

ANO

2016

2017

2018

2019

Valor
Total/Ano

R$ 1.886.742,74

R$ 1.983.843,78

R$ 2.515.819,89

R$ 3.879.602,68

(%)
Aumento

6,8%

2020

R$ 2.573.790,64
5%

27%

54%
- 34%

(%) AUMENTO NO PERÍODO (2016 A 2020): 45%

-34%

2020
2019

54%

2018
2017
2016

27%
5%
6,8%

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

5.8 Recursos financeiros por meio de convênios

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação busca estabelecer convênios de apoio financeiro com o
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Estado e a União, a fim de expandir e melhorar a infraestrutura das instituições de
ensino e aquisições de novos veículos para o transporte escolar.
De 2017 a 2020 foram estabelecidos os seguintes convênios:
Tabela 24 - Recursos financeiros recebidos por meio de Convênios, de 2017 a novembro de 2020
RECURSOS FINANEIROS / CONVÊNIOS

ANO

CATEGORIA DO PROJETO

Nº DO
CONVÊNIO

SITUAÇÃO
ATUAL

VALOR TOTAL

2017

Infraestrutura - Construção Escola
Tarsila do Amaral (Dalmaso)

1101/2017 SEDUC

Em execução

R$ 6.689.383,78

2017

Infraestrutura - Reforma da Escola Eça
de Queirós

1193/2017 SEDUC

Em execução

R$ 136.733,36

2018

Aquisição de ônibus rural escolar

Adquirido

R$ 228.912,00

2020

Infraestrutura - Proinfância Parque das
Emas

2020

Infraestrutura - Proinfância Jaime Seiti
Fuji

TOTAL

201900200-4
(GOVERNO
FEDERAL)
202002909-1
(GOVERNO
FEDERAL)
202002955-1
(GOVERNO
FEDERAL)

Em execução

R$ 2.741.900,00

Assinado
Ordem de Início
dos serviços

R$ 2.621.519,54

-

-

R$ 12.418.448,68

-

Fonte: Divisão de Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

5.9 Orçamento e despesas da rede de ensino

Para gerenciar uma rede de ensino é importante ter um planejamento
financeiro de acordo com a disponibilidade do orçamento anual destinado à
educação. Desta forma, o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) são os três instrumentos
orçamentários que são utilizados para organizar e administrar o orçamento
público.
O PPA é realizado a cada 04 (quatro), e é o que define as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública. Após o PPA ser aprovado pela
Câmara Legislativa ele se inicia no segundo ano do mandato até o final do primeiro
mandato seguinte. A LDO tem como função definir as prioridades para o próximo
ano de governo e ela deve garantir que as diretrizes, objetivos e metas que foram
previstos no PPA possam ser cumpridas, sendo que ela é elaborada todos os
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anos pela administração pública, e é utilizada como base para a elaboração da
LOA, a qual é detalhada todos os gastos previstos pela administração para o
próximo ano e que foram estabelecidas no PPA.
As despesas com contratação de pessoal, compras de materiais de
consumo, serviços de terceiros, entre outros custos, são as chamadas despesas
correntes, as que representam os gastos rotineiros e que devem ser gastos
conforme normas legais que estabelecem conceitos e procedimentos adequados
ao poder público municipal. Já as despesas de capital são formadas pelos
investimentos,

sendo

as

obras,

equipamentos,

instalações,

materiais

permanentes, entre outros.
O objetivo principal dos investimentos da educação é subsidiar os custos
gerais necessários para a oferta do ensino aos alunos matriculados nas
instituições de ensino.
Os investimentos em obras, materiais permanentes e de consumo são
previstos nos planos plurianuais e anuais com dotações orçamentárias
específicas.
É na LOA que se estima a receita e fixa a despesa do Município, e os
gestores públicos devem cumprir rigorosamente essa previsão de gastos.
Elencamos nas tabelas, abaixo, alguns demonstrativos de despesas do
consumo de água e energia elétrica das instituições de ensino da rede municipal,
que são importantes para o desenvolvimento dos trabalhos e são observados
mensalmente a fim de controlar os gastos excessivos. Ainda, segue tabela dos
demonstrativos de despesas com gasto em folha, manutenção e investimento.
Tabela 25 - Despesas do consumo anual de água
DESPESAS COM ÁGUA/ANUAL
-

2017

2018

2019

Valor
Total/Ano

R$ 176.456,35

R$ 251.554,78

R$ 429.330,06

R$ 374.664,93

(%)
AUMENTO

-

43%

71%

-13%

-13%

2020*

2020
2019
2018

71%
43%

Fonte: Sistema Orçamentário Municipal. (*) Dados até 31 de outubro de 2020.
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Tabela 26 - Despesas do consumo de energia elétrica
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA/ANUAL
-

2017

2018

2019

Valor
Total/Ano

R$ 1.194.984,42

R$ 1.536.281,72

R$ 1.842.405,11

R$ 1.045.920,43

(%)
AUMENTO

46%

29%

20%

-43%

2020*

2020

-43%

2019

20%

2018

29%

2017

46%

Fonte: Sistema Orçamentário Municipal. (*) Dados até 31 de outubro de 2020.

Tabela 27 - Gastos em folha de pagamento, manutenção e investimento
GASTOS EM FOLHA/MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO

ANO

ACUMULADO
LIQUIDADO
2016

ACUMULADO
LIQUIDADO
2017

ACUMULADO
LIQUIDADO 2018

ACUMULADO
LIQUIDADO 2019

Pessoal e
Encargos
Sociais

R$ 42.633.435,46

R$ 54.880.894,53

R$ 56.249.360,11

R$ 63.142.983,44

78,51%

72,40%

68,74%

R$ 13.350.345,46

R$ 16.436.628,69

R$ 19.907.494,59

19,10%

21,16%

21,67%

(%)
APLICADO
68,27%
EM RELAÇAO
AO TOTAL
Outras
Despesas
R$ 13.878.320,61
Correntes
(%)
APLICADO
22,22%
EM RELAÇAO
AO TOTAL
Investimentos

R$ 5.938.337,10

R$1.674.984,54

R$ 5.001.312,88

R$ 8.805.806,11

(%)
APLICADO
EM RELAÇAO
AO TOTAL

9,51%

2,40%

6,44%

9,59%

Total

R$ 62.450.093,17

R$ 69.906.224,53

R$ 77.687.301,68

R$ 91.856.284,14

ACUMULADO
LIQUIDADO 2020*

R$ 68.668.824,22

58,81%

R$ 22.520.744,30

19,29%

R$ 25.583.514,37

21,91%

R$ 116.773.082,89

47
(%)
AUMENTO

19,00%

11,00%

11,13%

18,24%

2020 (*)

27,13%
27,13%

2019

18,24%

2018

11,13%

2017

11,00%

2016

19,00%

Fonte: Sistema Orçamentário Municipal, 2016 a 2019. (*) Projeção até dezembro de 2020.

5.10 Programa de inovação e educação conectada

O Programa de Inovação Educação Conectada desenvolvido pelo
Ministério da Educação, e parceiros, iniciou-se em 2017.O objetivo do Programa
é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o
uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.
Nesse sentido, o Programa fomenta ações, tais como: auxiliar que o
ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de internet; destinar
aos professores a possibilidade de conhecerem novos conteúdos educacionais; e
proporcionar aos alunos o contato com as novas tecnologias educacionais.
A implementação do Programa ocorre em três fases:
 Indução (2017 a 2018) para construção e implantação do Programa com
metas estabelecidas para alcançar o atendimento de 44,6% dos alunos da
educação básica;
 expansão (2019 a 2021) com a ampliação da meta para 85% dos alunos
da educação básica e início da avaliação dos resultados; e
 sustentabilidade (2022 a 2024) com o alcance de 100% dos alunos da
educação básica, transformando o Programa em Política Pública de
Inovação e Educação Conectada.
A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, efetuou
adesão ao Programa em 2017. Em 2018 foram selecionadas as duas instituições
de ensino da zona rural para aderirem ao Programa por meio de conexão via
satélite, ou seja, sem apoio financeiro.
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No ano de 2019, na fase de expansão do Programa, foram selecionadas
13 (treze) Unidades Escolares, as quais receberam recurso financeiro em 2020,
conforme consta na tabela abaixo.
Tabela 28 - Recursos financeiros para o programa de inovação e educação conectada, novembro
de 2020.
RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA - 2020
UNIDADE ESCOLAR

PROGRAMA

CUSTEIO

CAPITAL

EDUCAÇÃO
R$ 3.892,00
R$ 0,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Olavo Bilac
R$ 3.390,00
R$ 502,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Vinicius de Moraes
R$ 892,00
R$ 3.000,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Caminho para o Futuro
R$ 1.892,00
R$ 2.000,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Eça de Queirós
R$ 0,00
R$ 3.892,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Erico Verissimo
R$ 528,00
R$ 2.800,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Escola Cecilia Meireles
R$ 1.600,00
R$ 2.292,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
CEI Aquarela
R$ 1.167,60
R$ 2.724,40
CONECTADA
EDUCAÇÃO
CEI Pequeno Príncipe
R$ 998,40
R$ 2.329,60
CONECTADA
EDUCAÇÃO
CIEI Anjo Gabriel
R$ 1.167,60
R$ 2.724,40
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Creche Anjo da Guarda
R$ 998,40
R$ 2.329,60
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Creche Irmãs Carmelitas
R$ 998,40
R$ 2.329,60
CONECTADA
EDUCAÇÃO
Creche Menino Jesus
R$ 998,40
R$ 2.329,60
CONECTADA
EDUCAÇÃO
CEI Girassol
R$ 2.032,00
R$ 1.296,00
CONECTADA
EDUCAÇÃO
CEI Balão Mágico
R$ 2.595,34
R$ 1.296,66
CONECTADA
EDUCAÇÃO
TOTAL
R$ 23.150,14
R$ 31.845,86
CONECTADA
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.
Escola Menino Deus

VALOR TOTAL
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
R$ 3.328,00
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
R$ 3.328,00
R$ 3.892,00
R$ 3.328,00
R$ 3.328,00
R$ 3.328,00
R$ 3.328,00
R$ 3.892,00
R$ 54.996,00

Neste ano de 2020, ainda na fase de expansão, o sistema foi aberto para
adesão e foram selecionadas mais 07 (sete) instituições de ensino, as quais já
fizeram o Plano de Atendimento Financeiro (PAF) e estão aguardando a análise
para posterior liberação do recurso.
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Quadro 8 - Instituições de ensino selecionadas para fase de expansão, setembro de 2020
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROGRAMA

STATUS

Escola Fredolino Vieira Barros

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

Escola São Cristóvão

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

CIEI Anjo Gabriel

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

CEI Aquarela

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

CEI Girassol

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

CEI Balão Mágico

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

CEI Pequeno Príncipe

EDUCAÇÃO CONECTADA

Aguardando validação do PAF

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

5.11 Programa novo mais educação
O Programa Novo Mais Educação, foi criado pela Portaria MEC nº
1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do
Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo melhorar a aprendizagem
em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de
permanência dos estudantes na escola.
Em 2018, o Programa foi implementado por meio da realização de
acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do
desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer,
impulsionando

a

melhoria

do

desempenho

educacional

mediante

a

complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contraturno escolar. Houve alteração nos critérios de seleção das instituições de
ensino, sendo:
I.

escolas que receberam recursos na conta PDDE Educação Integral entre
2014 e 2016;

II.

escolas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou muito
baixo segundo a classificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP);
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III.

escolas que obtiveram baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB).
Sendo assim, a partir de 2018 as instituições de ensino da rede municipal

de Lucas do Rio Verde, não se enquadraram nos critérios previstos na legislação
vigente, portanto não foi realizada adesão e consequentemente não receberam
auxílio financeiro.
No entanto, em 2017 seguindo os critérios anteriores do programa, as
instituições de ensino da rede municipal de Lucas do Rio Verde receberam apoio
financeiro referente ao Programa, conforme consta na tabela abaixo.
Tabela 29 - Recursos financeiros programa mais educação - 2017
RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2017
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROGRAMA

CUSTEIO

CAPITAL

VALOR TOTAL

Escola Caminho para o Futuro

MAIS EDUCAÇÃO

R$ 41.070,00

R$ 0,00

R$ 41.070,00

Escola Érico Verissimo

MAIS EDUCAÇÃO

R$ 19.098,00

R$ 0,00

R$ 19.098,00

Escola Menino Deus

MAIS EDUCAÇÃO

R$ 12.420,00

R$ 0,00

R$ 12.420,00

Escola São Cristóvão

MAIS EDUCAÇÃO

R$ 16.620,00

R$ 0,00

R$ 16.620,00

-

R$ 89.208,00

R$ 0,00

R$ 89.208,00

TOTAL

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2017.

5.12 Programa mais alfabetização
O Programa Mais Alfabetização, instituído pelo Ministério da Educação
(MEC) pela Portaria Nº 142/2018, tem como objetivo fortalecer e apoiar técnica e
financeiramente as unidades escolares no processo de alfabetização de
estudantes regularmente matriculados nos dois primeiros anos do ensino
fundamental.
O apoio técnico é realizado por meio da seleção de um assistente de
alfabetização, a cargo das secretarias de educação, por um período de cinco ou
dez horas semanais, para cada turma de 1º e 2º anos. O assistente deve auxiliar
o trabalho do professor alfabetizador, conforme seu planejamento, para fins de
aquisição de competências de leitura, escrita e matemática por parte dos
estudantes. Os profissionais contam, ainda, com avaliações diagnósticas e
formativas, disponibilizadas no sistema de monitoramento, a serem aplicadas aos
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estudantes em períodos específicos, com o objetivo de monitorar o
desenvolvimento da aprendizagem nos dois primeiros anos do ensino
fundamental. Já o apoio financeiro às escolas se dá por meio da cobertura de
despesas de custeio via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Em 2018, a secretaria municipal de educação efetuou adesão ao Programa
e selecionou as instituições de ensino fundamental – anos iniciais para aderirem
ao mesmo. No mesmo ano o FNDE realizou repasse de recursos financeiro para
custear as despesas, no qual foi dividido em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira
no mês de março e segunda no mês de agosto.
Em 2019, o FNDE efetuou repasse somente da primeira parcela,
equivalente a 60% do valor total, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 30 - Recursos financeiros programa mais alfabetização, 2018 e 2019
RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROGRAMA

2018

2019

MAIS
R$ 11.655,00
R$ 8.631,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola Cecília Meireles
R$ 12.705,00
R$ 10.278,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola Eça de Queirós
R$ 7.770,00
R$ 5.760,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola Érico Verissimo
R$ 6.525,00
R$ 5.643,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola Vinícius de Moraes
R$ 21.705,00
R$ 16.047,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola Fredolino Vieira Barros
R$ 645,00
R$ 1.818,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
Escola São Cristóvão
R$ 2.505,00
R$ 1.890,00
ALFABETIZAÇÃO
MAIS
TOTAL
R$ 63.510,00
R$ 50.067,00
ALFABETIZAÇÃO
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2019.
Escola Caminho para o Futuro

VALOR TOTAL
R$ 20.286,00
R$ 22.983,00
R$ 13.530,00
R$ 12.168,00
R$ 37.752,00
R$ 2.463,00
R$ 4.395,00
R$ 113.577,00

Em 2020, até o mês de novembro, o FNDE não efetuou o repasse relativo
ao Programa Mais Alfabetização, devido a paralisação das aulas presenciais em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e por que não está
acontecendo ações relativas ao Programa nas instituições de ensino.
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5.13 Programa escola acessível
Em 2007, foi instituído o Programa Escola Acessível, no âmbito do Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), por meio do Decreto n° 6.094/2007.
A Resolução CD/FNDE nº 26/2007, estabeleceu as orientações e diretrizes
para a assistência financeira suplementar a projetos educacionais da Educação
Especial, tendo como uma das ações de apoio aos sistemas de ensino,
adequação de escolas para acessibilidade física, por meio da apresentação de
Planos de Trabalho (PTA).
A partir de 2008, o Programa Escola Acessível, passa a integrar o
Programa de Desenvolvimento da Escola, por meio do Compromisso Todos Pela
Educação e do Plano de Ações Articuladas (PAR). Com essa medida, o processo
de transferência dos recursos financeiros para acessibilidade, passa a ser feito,
diretamente às unidades executoras das escolas.
Em dezembro de 2017, foram contempladas 02 (duas) instituições da rede
municipal de ensino de Lucas do Rio Verde, as quais são do modelo Proinfância,
as mesmas receberam recursos referente ao Programa, a fim de adequar
arquitetonicamente, ou estruturalmente os espaços físicos atendendo os
requisitos de acessibilidade e adquirir mobiliários acessíveis e outros recursos de
tecnologia assistiva.
Tabela 31 - Recursos financeiros programa escola acessível, em 2017
RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL – 2017
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROGRAMA

CUSTEIO

CAPITAL

ESCOLA
R$ 10.000,00
R$ 2500,00
ACESSÍVEL
ESCOLA
Escola Cecília Meireles
R$ 8.000,00
R$ 2.000,00
ACESSÍVEL
ESCOLA
TOTAL
R$ 18.000,00
R$ 4.500,00
ACESSÍVEL
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2017.
CEI Aquarela

VALOR TOTAL
R$ 12.500,00
R$ 10.000,00
R$ 22.500,00

5.14 Programa de apoio as novas turmas de educação infantil
O Programa de Apoio as Novas Turmas de Educação Infantil, foi criado em
2012 para ajudar os municípios a ampliar a oferta de educação infantil, por meio
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de apoio financeiro, amparado pela Lei nº 12.722, de 03 de outubro de 2012 e
Resolução nº 16, de 16 de maio de 2013.
O programa destina-se ao atendimento de crianças matriculadas em novas
turmas de educação infantil em estabelecimentos educacionais públicos ou em
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
conveniadas com o poder público que tenham crianças com matrículas ainda não
computadas no FUNDEB.
Para pleitear os recursos do Programa, as prefeituras municipais e a
secretaria de educação devem cadastrar cada nova turma de educação infantil no
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação (SIMEC), módulo “E. I. Manutenção”.
As solicitações são analisadas pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (SEB/MEC), que publica no Diário Oficial da União (DOU)
os valores a serem transferidos a cada pleiteante. O repasse acontece em uma
única parcela em conta bancária especifica.
O valor do apoio financeiro a ser transferido pelo FNDE às prefeituras e ao
Distrito Federal é calculado a partir do mês de registro da nova turma no SIMEC,
conforme fórmula publicada na Resolução FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013.
No ano de 2017 e no de 2019, o município de Lucas do Rio Verde recebeu
recursos financeiros referente ao Programa, conforme consta na tabela abaixo.
Tabela 32 - Recursos financeiros programa de apoio a educação infantil, de 2017 a 2020
RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA

2017

2018

2019

2020

Novas Turmas – Educação Infantil

R$ 4.338,13

R$ 0,00

R$ 368.033,76

R$ 0,00

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

Em setembro de 2020 o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação (SIMEC), módulo “E. I. Manutenção” foi
liberado para realizar o cadastro das novas turmas da Educação Infantil, tendo
como referência os dados do Educacenso, sendo assim, foram cadastradas e
enviadas para análise do FNDE 05 (cinco) turmas, totalizando 86 (oitenta e seis)
estudantes.
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As novas turmas foram aprovadas e encontram-se aguardando publicação
no Diário Oficial da União (DOU) para posterior liberação dos recursos financeiros.

5.15 Programa de apoio a novos estabelecimentos de educação infantil
O Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos da Educação Infantil foi
criado em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta da educação infantil, por meio
de apoio financeiro para a manutenção das novas turmas em estabelecimentos
públicos construídos com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil
(ProInfância), e está amparado pela Lei nº 12.499, de 29 de setembro de 2011 e
Resolução nº 15, de 16 de maio de 2013.
Da mesma forma que o Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação
Infantil, o objetivo é ajudar financeiramente os municípios e o Distrito Federal
enquanto as matrículas das crianças ainda não tenham sido computadas no
cálculo dos recursos do FUNDEB.
As prefeituras municipais e a secretarias de educação podem aderir ao
programa. Para isso, é necessário que a obra da unidade do ProInfância esteja
com pelo menos 90% de execução comprovada no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). Elas devem indicar, no módulo
“E.I. Manutenção” do SIMEC, cada novo estabelecimento de educação infantil
pública cuja obra foi financiada com recursos federais.
As solicitações são analisadas pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (SEB/MEC), que publica no Diário Oficial da União (DOU)
os valores a serem transferidos a cada pleiteante.
O valor do apoio financeiro a ser transferido pelo FNDE às prefeituras e ao
Distrito Federal é calculado a partir do mês de registro do novo estabelecimento
no SIMEC, conforme fórmula publicada na Resolução FNDE nº 15, de 16 de maio
de 2013. Em 2018 foi concluída a obra da unidade ProInfância “Centro de
Educação Infantil Girassol”, a qual foi cadastrada no módulo E.I. Manutenção do
SIMEC. Em 2019 o município de Lucas do Rio Verde recebeu o apoio financeiro
para manutenção dos estabelecimentos que ofertam educação infantil, conforme
consta na tabela abaixo.
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Tabela 33 - Recursos financeiros do programa de apoio a educação infantil, de 2017 a outubro de
2020
RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA

2017

2018

2019

Novos Estabelecimentos –
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 685.546,71
Educação Infantil
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.

2020
R$ 0,00

Em 2020 iniciou-se a construção de duas unidades do Proinfância, somente
após a conclusão da obra será possível solicitar os recursos financeiros relativos
ao programa de apoio a novos estabelecimentos da educação infantil.

5.16 Programa Brasil carinhoso
O Programa Brasil Carinhoso consiste na transferência automática de
recursos financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento
da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança
alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na
educação infantil, amparado pela Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012.
Os recursos são destinados aos alunos de 0 (zero) a 48 (quarenta e oito)
meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas com o poder público,
cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.
O montante é calculado com base em 50% do valor anual mínimo por
matrícula em creche pública ou conveniada, em período integral e parcial, definido
para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
O município de Lucas do Rio Verde recebeu recursos financeiros referente
ao programa nos anos de 2017 e 2020, conforme consta na tabela abaixo.
Tabela 34 - Recursos financeiros programas de apoio a educação infantil, de 2017 a outubro de
2020
RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA
Brasil Carinhoso

2017

2018

2019

2020

R$ 23.217,82

R$ 0,00

R$ 1.929,15

R$ 2.601,45

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2020.
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6 PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS
6.1 Abertura oficial do ano letivo
A abertura oficial do ano letivo tem o objetivo de recepcionar todos os
profissionais da educação no novo ano escolar.
Entre 2017 e 2018 aconteceu juntamente com a semana pedagógica
visando promover a formação continuada através de discussões pautadas em
temas emergentes que são relevantes ao cotidiano da sala de aula, ao processo
de ensino e aprendizagem, e o planejamento do ano letivo.
A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde realizou a
abertura oficial do ano letivo de 2017 no dia 01 de fevereiro, na Igreja Batista
Getsêmani, com a presença de todos os profissionais da educação: professores,
equipes gestoras, assessores pedagógicos e equipe da SME, guardas de
patrimônio, serviços de apoio escolar, equipe de secretariado da gestão municipal,
vereadores do município e autoridades convidadas.
Figura 17 - Abertura oficial do ano letivo, em 01/02/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Os profissionais participaram de uma palestra com o tema “Gestão
democrática e as relações de trabalho nas unidades escolares”. Nessa ocasião
foi servido um saboroso café da manhã, como forma de confraternização.
A semana pedagógica continuou nas dependências das instituições de
ensino. Os docentes junto com as coordenações pedagógicas e dos gestores
dedicaram-se a tarefa de planejar as ações para o ano letivo.
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As aulas iniciaram no dia 6 de fevereiro de 2017, nas 16 (dezesseis)
instituições da rede municipal, da zona urbana e rural.
Figura 18 - Profissionais reunidos na semana pedagógica, em 01/02/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Em 2018 a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria
Municipal de Educação realizou, no dia 31 de janeiro, nas dependências do
pavilhão da Igreja do Bairro Menino Deus, a abertura oficial do ano letivo para
um público composto de 900 (novecentos) profissionais da educação das redes
municipal, estadual e privada.
Na oportunidade, em parceria com o programa A União Faz a Vida,
através do Acordo de Cooperação da Prefeitura com a Fundação Sicredi de
Lucas do Rio Verde, foi realizada uma palestra com o Professor José Pacheco,
da Escola da Ponte de Portugal, que versou sobre “Comunidades de
Aprendizagem”.
Figura 19 - Palestra do professor José Pacheco, em 31/01/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

As aulas nas instituições de ensino iniciaram no dia 05 (cinco) de fevereiro
de 2018.
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A partir do ano de 2019 a abertura oficial do ano letivo foi vinculada às
jornadas pedagógicas, sendo assim realizada a I Jornada de Inovação
Pedagógica, contemplando todos os profissionais da área educacional com
formações continuadas, e ao final do primeiro semestre ocorreu a II Jornada.
No ano de 2020, a abertura do ano letivo ocorreu com a III Jornada de
Inovação Pedagógica, que aconteceram no Centro de Eventos Roberto
Munaretto, com a presença de todos os profissionais da educação das três redes
de ensino: municipal, estadual e particular do município de Lucas do Rio Verde.

6.2 Jantar aos profissionais da educação
O primeiro jantar para celebrar a abertura oficial do ano letivo aconteceu
na noite do dia 25 de janeiro de 2019, no Centro de Eventos Roberto Munaretto,
e foi ofertado pelo prefeito Flori Luiz Binotti, após uma semana repleta de
atividades da I Jornada de inovação Pedagógica,

e encerramento com a

palestra “Qualidade de vida”, com o Professor Itamar Ribeiro, e após a palestra,
aproximadamente 900 (novecentos) profissionais da educação foram agraciados
com o jantar, e também momentos de descontração com música e dança.
Figura 20 - Jantar dos servidores após a palestra sobre qualidade de vida, em 21/01/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

Em 2020, no dia 24 de janeiro de 2020, o jantar foi no Centro de Eventos
Roberto Munaretto após a palestra “Educação 4.0”, com o especialista, senhor
Marco Simione como encerramento do ciclo de atividades formativas da III
Jornada de Inovação Pedagógica, e contou com aproximadamente 1100 (mil e
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cem) profissionais da educação com o intuito de interação de todos os servidores
para o início do ano letivo escolar.

6.3 Arraiá de Lucas do Rio Verde
A primeira edição do “Arraiá de Lucas do Rio Verde” aconteceu em junho
de 2018, promovida pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação
em parceria com a secretaria municipal de cultura, secretaria de obras, e com a
colaboração das demais secretarias municipais.
A proposta foi resgatar as festividades tradicionais, e a integração entre as
instituições de ensino do município, e as entidades sem fins lucrativos, em um
momento de grande confraternização recreativa, cultural e festiva.
Nesta primeira edição, o evento contou com aproximadamente 05 (cinco)
mil pessoas por noite, onde as instituições comercializaram bebidas e comidas
típicas, e a renda foi revertida para as instituições participantes.
Figura 21 - Primeira edição do Arraiá de Lucas do Rio Verde, 29/06/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

O evento aconteceu nos dias 29 e 30 de junho, na rotatória do Paço
Municipal, e contou com shows de artistas locais, quadrilha junina “Explosão
Luverdense”, e ainda, apresentações culturais, brincadeiras e comidas típicas.
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Entidades e escolas participaram do evento totalizando 16 (dezesseis)
instituições, entre elas 09 (nove) entidades e 07 (sete) instituições de ensino.
O primeiro “Arraiá de Lucas do Rio Verde” contou com a participação das
seguintes instituições de ensino: Creche Municipal Irmãs Carmelitas, do Centro
de Educação Infantil Pequeno Príncipe, CEI Aquarela, CEI Girassol, Escola
Municipal Vinicius de Moraes, Escolas Estaduais Manoel de Barros e Ângelo
Nadin. Contou, também, com a Associação Luverdense de Natação (ALNA),
Escola Especial Renascer - APAE, Rotary Club, Igreja Católica Santa Rita, Igreja
Assembleia de Deus, Centro Espírita Reviver, Grupo de Escoteiros e Estudantes
dos cursos de Agronomia e Pedagogia da Faculdade La Salle.
Em 2019, foi realizada a segunda edição do “Arraiá Lucas do Rio Verde”
que aconteceu na rotatória do Paço Municipal, nos dias 7 e 8 de junho, com o
objetivo de resgatar as festividades juninas, promover a integração entre as
instituições de ensino, entidades sem fins lucrativos, e a sociedade luverdense.
O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Educação, com a parceria das Secretarias Municipais de Cultura, Obras,
Segurança e demais secretarias, e contou com shows, participação de grupos
culturais, artísticos e folclóricos de Lucas do Rio Verde, além de apresentações
culturais das instituições de ensino.
Houve um maior número de participantes na segunda edição do “Arraiá
Lucas do Rio Verde” de 16 (dezesseis) instituições no ano de 2018 para 27 (vinte
e sete) instituições, dentre elas 20 (vinte) foram instituições de ensino, e 07 (sete)
entidades sem fins lucrativos.
Participaram do evento as Instituições de Ensino da rede municipal: Escola
Olavo Bilac, Escola Fredolino Vieira Barros, Escola Cecília Meireles, Escola
Menino Deus, Escola Vinícius de Moraes, Escola Eça de Queirós, Escola Érico
Veríssimo, Escola Caminho Para o Futuro, Escola São Cristóvão, Creche Anjo da
Guarda, Creche Irmãs Carmelitas, Creche Menino Jesus, CEI Aquarela, CIEI Anjo
Gabriel, CEI Girassol. Também participaram as instituições de ensino da rede
pública estadual: Escola Tiradentes, Escola Ângelo Nadin, Escola Manoel de
Barros, Escola Luís Carlos Ceconello. A participação das entidades: Comunidade
Santa Rita de Cássia, Centro Espírita Reviver, Associação Luverdense de
Natação (ALNA), Rotary Club, Grupo Escoteiro Calango, e igreja Assembleia de
Deus, e Escola Especial Renascer - APAE.
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Figura 22 – Segunda edição do Arraiá de Lucas do Rio Verde, 07/06/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

6.4 Semana da pátria

A Semana da Pátria é um período específico em que as escolas trabalham
com maior ênfase os temas transversais que envolvem civismo e a independência
do país.
Essa semana é programada pela Secretaria Municipal de Educação,
anualmente, em parceria com as instituições de ensino, banda musical de Lucas
do Rio Verde, forças de segurança pública, entidades religiosas e culturais,
associações, e outras instituições.
A abertura da semana é realizada em frente ao Paço Municipal, e a
secretaria de educação organiza o desfile do dia 07 de setembro com o objetivo
de apresentar a sociedade os trabalhos que são desenvolvidos pelas Instituições
participantes, bem como incentiva o respeito e amor à pátria dos estudantes que
estudam nas instituições de ensino e demais participantes.
Em 2017, a Semana da Pátria ocorreu em cada instituição de ensino, e o
fechamento com o Desfile Cívico, no dia 07 de setembro, que foi realizado na
rotatória da Igreja Rosa Mística. O desfile contou com a participação de 49
(quarenta e nove) entidades, sendo 22 (vinte e duas) instituições de ensino, e

62

outras 27 (vinte e sete) associações, corporações militares, e instituições
convidadas.
Figura 23 - Desfile cívico, em 07/09/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

A organização dos temas a serem apresentados são escolhidos em
conjunto com os gestores escolares, que depois elaboram a melhor forma de
apresentar a sociedade o trabalho da Instituição. Neste ano de 2017, foram
apresentados os Projetos e Programas desenvolvidos na Instituição, por meio de
faixas, vestimentas e outros adereços, que ricamente expressaram as ações
desenvolvidas nas Instituições.
Em 2018, a Semana da Pátria teve sua abertura no Paço Municipal com
participação de representantes de autoridades da sociedade e gestores escolares.
O Desfile Cívico, no dia 07 de setembro, foi realizado na rotatória do Paço
Municipal, e as instituições por ordem de criação, apresentaram o tema
relacionado aos 30 (trinta) anos de Lucas do Rio Verde, uma linha histórica,
cultural e social dos trinta anos do município de Lucas do Rio Verde, mostrando a
diversidade de Lucas do Rio Verde.
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Figura 24 – Desfile cívico, em 07/09/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

O evento contou com a participação de 27 (vinte e sete) instituições de
ensino, e outras 25 (vinte e cinco) instituições e entidades convidadas para
mostrar a história de cada uma, e a contribuição para o desenvolvimento de Lucas
do Rio Verde durante os trinta anos do município.
Figura 25 – Desfile cívico, em 07/09/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Em 2019, foi realizado um ato cívico no Paço Municipal todos os dias da
semana que antecederam ao Desfile Cívico do dia 07 de setembro, momento
importante para todos os cidadãos luverdense e comunidades escolares.
O Desfile Cívico teve como tema as Ações e Projetos desenvolvidos nas
instituições de ensino, com criatividade as Instituições apresentaram suas ações
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pedagógicas, as quais demonstram o cotidiano escolar junto aos estudantes e
comunidade escolar.
Figura 26 – Desfile cívico, em 07/09/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

O Desfile foi apreciado pela sociedade luverdense, 18 (dezoito) instituições
de ensino da rede municipal, 08 (oito) da rede pública estadual e 03 (três)
instituições do ensino superior e outras 23 (vinte e três) instituições e entidades
do município.
Figura 27 – Desfile cívico, em 07/09/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019

Em 2020, devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e conforme
as normas de segurança sanitárias, houve a necessidade de adotar o
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distanciamento social, e foi proibido aglomerações de pessoas para evitar o
contágio da doença, mesmo com uso de máscaras, conforme o Decreto Municipal
nº 4.977 de 20 de agosto de 2020, que orienta em seu artigo 5º que a junção de
pessoas deverá ser em até 50% (cinquenta) da capacidade do local, no limite
máximo de 80 pessoas.
Devido às restrições, não foram programadas ações para a Semana da
Pátria e o tradicional Desfile Cívico, pois também a maioria das instituições de
ensino adotaram aulas remotas de forma não presencial.
No dia 07 de setembro houve um Ato Cívico em homenagem a Pátria, em
frente ao Paço Municipal, e contou com alguns representantes de forças de
segurança que atuam em Lucas do Rio Verde, a fanfarra municipal, equipe da
secretaria de educação, gestores escolares da rede municipal de ensino, e
algumas autoridades se fizeram presentes para prestigiar o evento.

Figura 28 – Ato cívico, em 07/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

6.5 Comemoração do dia das crianças

Durante os quatro anos da gestão municipal, o dia das crianças foi
comemorado intensamente, no Parque de Exposição, com ações diversificadas,
possibilitadas pela parceria entre a secretaria de ação social e de educação,
envolvendo os estudantes de todas as instituições de ensino.
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Vários profissionais das diversas secretarias da prefeitura foram
mobilizados para colaborar. As equipes gestoras e os docentes das instituições
se envolveram profundamente, inclusive com trajes infantis especiais e atrativos.
Figura 29 - Comemoração dia das crianças, em 08/10/ 2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Para garantir que todas as crianças pudessem participar, o transporte foi
disponibilizado, e os pais também tiveram a oportunidade de acompanhar os filhos
nesse dia de atrações e atividades comemorativas, como brinquedos,
brincadeiras, distribuição de cachorro-quente, picolés, e brindes oferecidos por
empresas parceiras da secretaria de ação social.
Em todos os anos, na semana da criança, as instituições comemoram com
uma programação especial para os estudantes. As equipes gestoras e os
respectivos conselhos deliberativos, junto com os professores, ofertam atividades
diversificadas, atrativas e motivadoras.
A secretaria municipal de educação apoia as escolas e colabora na oferta
de lanches diferenciados durante a semana de homenagens às crianças, dando
suporte e incentivando todas as ações.
Com empenho e criatividade, os envolvidos nestes eventos transformam
os dias em momentos especiais de aprendizagem, alegria e comemoração.
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7. PRINCIPAIS PREMIAÇÕES

7.1 Troféu palma de ouro
Em dezembro de 2017, o 5º Seminário Brasileiro de Gestores Municipais,
realizado pelo Instituto Avance, no período de 10 a 13 de dezembro, no Centro de
eventos do Hotel Golden Tulip em Salvador, Bahia, contou com a presença de
gestores municipais de diferentes regiões brasileiras. Neste evento, o Troféu
Palma de Ouro, foi conferido aos secretários municipais de Educação dos
municípios brasileiros que destacaram na Gestão Educacional.
A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde recebeu o
Troféu “Palma de Ouro 2017”.
Figura 30 - Cerimônia de Entrega do Troféu “Palma de Ouro”, 13/12/2017

Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Em sua oitava edição, o “troféu Palma de Ouro” é concedido aos
Secretários Municipais de Educação, após avaliação de critérios que incluem,
gestão democrática através da participação da sociedade na gestão da educação
municipal, políticas de valorização dos profissionais da educação, projetos
pedagógicos, obras municipais visando melhorias à Educação, política municipal
de educação, gerenciamento dos recursos e dos serviços educacionais.
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7.2 Prêmio professores do Brasil

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação
(MEC) desde 2005, juntamente com instituições parceiras, que buscam
reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que
contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem
desenvolvidos nas salas de aula. Podem participar professores da educação
básica da rede pública de todo o país, e as inscrições ocorrem pela internet.
Em 2018, em sua 11ª edição, 05 (cinco) professores de Educação Física
de escolas públicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil foram
os vencedores do Prêmio Professores do Brasil, na categoria “Esporte como
Estratégia de Aprendizagem”.
Figura 31 - Premiação dos professores do Brasil, 2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Dentre os vencedores, a professora Lúcia Dagmar Hurtado Arruda da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes de Lucas do Rio
Verde foi uma das vencedoras com o projeto “Gincana Educativa Ideb 2017”.

69
Figura 32 - Desenvolvimento das atividades do projeto “Gincana Educativa Ideb 2017”

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Além da professora Lúcia Dagmar Hurtado Arruda, outras três educadoras
da rede municipal de Lucas do Rio Verde, também tiveram seus trabalhos
destacados em Mato Grosso, conforme demonstra o quadro abaixo.
Quadro 9 - Professores classificados na 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil, em 2018
PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 2018
DESTAQUES DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
CATEGORIA

CRECHE

PRÉ ESCOLA

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
1º, 2º E 3º ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOME

ROSIANE DO ROCIO
KIRSCHKE CORREA

MARIA APARECIDA DA
SILVA SOUZA ARAUJO

ANA CÉLIA NORBERTO DA
SILVA

ESCOLA

CEI ANJO DA GUARDA

CEI PEQUENO PRÍNCIPE

E.M.E.F. VINÍCIUS DE
MORAES

UF

MT

MT

MT

MUNICÍPIO

LUCAS DO RIO VERDE

LUCAS DO RIO VERDE

LUCAS DO RIO VERDE

"Pequeno Artistas,
entender a arte e
TÍTULO DO
"Desenvolvendo-se
compartilhar
saberes nas
RELATO
através dos 5 sentidos"
diferentes áreas do
conhecimento"
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

"Cultivando Saberes e
Empreendedores "
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7.3 Selo de qualidade, educação que faz a diferença

O selo de qualidade "Educação que faz a diferença” é o resultado de um
estudo desenvolvido pelo Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da
Educação (CTE/IRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional
(IEDE), que conta com o trabalho de campo de auditores dos órgãos estaduais de
fiscalização das contas públicas.
Os auditores da Secretaria de Controle Externo (Secex) de Educação e
Segurança Pública do TCE-MT, após participarem de treinamento em São Paulo
para conhecer o material e a metodologia da pesquisa, visitaram escolas públicas
que ofertam o ensino fundamental para mapear bons exemplos já consolidados.
Sem perder de vista a realidade socioeconômica dos estudantes, os principais
critérios analisados foram os que tiveram o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica

(IDEB)

e

estratégias

de

gestão,

acompanhamento

pedagógico,

monitoramento da aprendizagem, e formação continuada, dentre os principais
critérios analisados. Para a premiação, as redes de ensino foram divididas nos
estágios de: Excelência, Bom Percurso e Destaque Estadual.
Em Lucas do Rio Verde, a visita para acompanhamento do dia a dia da gestão
e desempenho pedagógico aconteceu no ano de 2019.
No ano de 2020, o estudo "Educação que faz a diferença" feito em parceria
com cada um dos 28 (vinte e oito) Tribunais de Contas do país reconheceu boas
práticas educacionais desenvolvidas por 118 (cento e dezoito) redes de ensino básico
dos municípios brasileiros.
Lucas do Rio Verde foi o único do estado de Mato Grosso, entre os cinco
premiados da Região Centro-Oeste, com o recebimento do Selo de Qualidade
Destaque Estadual.
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Figura 33 – Selo destaque estadual “Educação que faz a diferença”, 26/06/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

7.4 Prêmio gestão escolar
O Prêmio Gestão Escolar foi instituído em 1988 e, neste ano, em
reconhecimento aos desafios enfrentados pela pandemia, premiará professores
juntamente com os gestores das escolas ganhadoras. É realizado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), pela Organização dos Estados
Ibero-americanos (OEI), e também pela União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (UNDIME),
A Escola EMEIEF Fredolino Vieira Barros venceu a fase municipal do
Prêmio Gestão Escolar - 2020 com o Projeto Escola e família: uma conexão bemsucedida em tempos de pandemia, e conquistou o direito de representar a rede
municipal de ensino de Lucas do Rio Verde na etapa estadual do concurso.
O resultado foi divulgado em um evento no auditório da Câmara de Vereadores,
depois que os participantes inscritos fizeram breve apresentação dos trabalhos.
O CEI Girassol, CEI Aquarela, CEI Pequeno Príncipe e a Creche Municipal Menino
Jesus participaram da seleção.
Ao todo, 7.985 instituições de ensino dos 27 (vinte e sete) estados
brasileiros que se inscreveram para participar da edição deste ano, e apenas três
de cada unidade da Federação serão selecionadas, já em ordem de classificação
por parte dos comitês estaduais, na primeira etapa geral.
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8. MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTEMPORÂNEA

8.1 Relato

Desde o início desta gestão municipal, estuda-se várias alternativas de
implantação e implementação de sistemas digitais, de gerenciamento,
alimentação, armazenamento e monitoramento de dados, com o olhar para esta
sistematização, de forma a agilizar e integrar os processos administrativos e
pedagógicos, tornando-os mais eficientes, bem como tornar ainda mais
transparentes e de fácil monitoramento dos dados, no intuito de aperfeiçoar a
gestão da secretaria de educação em todos os seus processos.

8.2 Sistemas implantados e implementados

8.2.1 Sistema de contagem de pontos e atribuição de aulas/turmas

O Módulo do sistema de contagem de pontos e atribuição de aulas/turmas
foi implantado no ano de 2018, em meados do mês de novembro, e passou desde
então a realizar de forma sistematizada todo o processo de atribuição.
Este módulo de atribuição de aula é disponibilizado pela empresa Ômega
Sistemas através de contratação de serviços e sistemas. Está disponível para o
acesso no endereço https://lrv.mt.ed.omegaeducacional.com ou através da
página da intranet da prefeitura, na aba da secretaria de educação.
Anteriormente a este sistema, todas as etapas de contagem de pontos e
de atribuição de aulas ocorriam de forma manual, onde os procedimentos de
contagem dos pontos, organização da classificação dos profissionais e até a
organização final para efetivar a atribuição dos professores eram realizados pelas
comissões internas das instituições de ensino, e posteriormente os documentos
impressos eram encaminhados à comissão da Secretaria Municipal de Educação,
o que tornava o processo mais demorado e trabalhoso.
Com a implantação do sistema no final do ano de 2018, através de uma
plataforma, durante o processo de atribuição de turmas e/ou aulas a
sistematização com a alimentação de dados lançados pelas comissões das
instituições, em acordo com o publicado em Portaria nº 1.422 de 04 de novembro
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de 2018, tornou mais eficaz e ágil todo o processo, facilitando inclusive o trabalho
realizado pelas comissões internas das instituições de ensino, que vai desde a
inserção dos dados e pontuação dos professores até a etapa final que é a
atribuição de aulas/turmas.
Assim, é possível que a Secretaria Municipal de Educação, através deste
módulo, por meio de relatórios bem estruturados, tenha o monitoramento do
quadro de aulas/ turmas atribuídas em tempo real, bem como verificar o quadro
dos professores e monitores atribuídos em turmas e/ou aulas, e aqueles sem
turmas atribuídas, denominados “remanescentes”, o que facilita o processo de
verificação de vagas, e a possível contratação de forma mais rápida e efetiva.
Como informado, no ano de 2018 o sistema foi implantado, ocorrendo a
primeira vez um processo sistematizado de atribuição na rede municipal, naquele
ano o processo ocorreu apenas para os professores.
Em 2019 passou por alterações e ajustes, iniciando então o processo
sistematizado, também para os Técnicos Administrativos Educacionais – Área
Monitoria, e não apenas para os professores, estando em acordo com o publicado
em Portaria nº 1.363 de 24 de outubro de 2019 e o Decreto Municipal nº 4.539, de
11 de novembro de 2019.
Neste ano de 2020, houve algumas alterações para adequar o sistema as
legislações pertinentes aos processos, a Portaria nº 905 de 26 de maio de 2020,
bem como o decreto 4.808 de 28 de maio de 2020.
Estas novas alterações foram encaminhadas por meio do ofício nº
229/2020/SME, em 30 de junho de 2020, para a empresa Ômega Sistemas e a
intenção é trazer mais agilidade nos procedimentos de contagem de pontos para
os professores e os técnicos administrativos educacionais (TAE) – área monitoria.
Segue imagem de uma página do sistema.
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Figura 34 - Imagem do módulo de contagem de pontos e atribuição de aulas e/ou turmas

Fonte: Módulo de atribuição de aulas/turmas - https://lrv.mt.ed.omegaeducacional.com . Acesso
em: 08 set. 2020.

A principal vantagem com a implantação do sistema para as comissões
internas das instituições é que a partir do próximo ano de 2021 para o processo
de contagem de pontos e atribuição de aulas/turmas, elas não precisam realizar
lançamentos referentes a todos os anos anteriores, passando a comissão a ter
foco apenas no ano vigente da atribuição, onde o sistema trará em sua base de
dados todos os lançamentos realizados em anos anteriores, já preenchidos. Só
será necessário revisar ou inserir algum documento que o profissional, por ventura
ainda não tinha apresentado para a contagem. As comissões internas das
instituições de ensino realizam a contagem de pontos dos profissionais de forma
muito mais rápida e eficiente.

8.2.2 Sistema de gestão estratégico (SGE)
O Sistema de Gestão Estratégico (SGE), é uma ferramenta de alimentação
de dados, restrito aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME), que
tem por objetivo monitorar o Planejamento Estratégico 2017-2027 da SME, bem
como gerar relatórios finais de acompanhamento deste plano.
O SGE foi desenvolvido em parceria da SME com o Departamento da
Tecnologia de Informação (TI) da prefeitura, e é integrado com o AD (Active
Directory), o que possibilita o acesso pelos servidores da SME utilizando o mesmo
login e senha já utilizado para acessar a rede de computadores da prefeitura. O
usuário

cadastrado

pode

acessar

o

Sistema

pelo

endereço
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https://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8042 , ou através da página da intranet
da prefeitura, na aba da secretaria de educação.
A elaboração e implementação deste sistema ocorreu entre os meses de
março a maio de 2020, passando por diversos ajustes e testes neste período.
Somente, a partir de 21 de maio, após um encontro de formação para todos os
usuários, iniciou-se a alimentação do Sistema, que ficou intitulado como Sistema
de Gestão Estratégico.
O layout do Sistema contempla 16 (dezesseis) objetivos estratégicos,
subdivididos em 70 (setenta) indicadores e metas, com 413 (quatrocentos e treze)
iniciativas. Para cada iniciativa, foram elaboradas as “ações” que visam atender
as iniciativas elencadas, e para cada ação foram criadas as chamadas “tarefas”,
que são inseridas pelos próprios usuários a fim de estabelecer uma forma de
status de execução da ação, que consequentemente, de forma automática
informa o percentual de execução da iniciativa, da meta e do objetivo estratégico
em questão.
O Sistema demonstra através de listagens e gráficos a evolução do plano
estratégico, como por exemplo, o percentual geral e numérico de metas em
andamento, as que estão aguardando execução, bem como o percentual por
objetivo estratégico já concluído. Também é possível analisar cada iniciativa e seu
percentual de execução, assim como acompanhar as ações em atraso e monitorar
os lançamentos realizados pelos usuários.
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Figura 35 - Layout da página inicial do SGE

Fonte: SGE - https://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8042 - Acesso em: 08. Set. 2020.

8.2.3 Sistema merenda campeã

Durante essa gestão houve a descentralização do controle de estoque, ou
seja, a movimentação de estoque que antes era realizada pela coordenação de
merenda escolar, passou a ser lançada em cada instituição de ensino da rede
municipal, conforme o recebem as mercadorias e de acordo com o consumo diário
da instituição.
A implementação da descentralização foi no Sistema Merenda Campeã
que já era utilizado para realizar o gerenciamento da merenda escolar, que auxilia
na análise nutricional do cardápio, emissão de requisições de compras e controle
de estoque. Esse sistema foi implantado, por adesão da empresa Ômega
Sistemas.
A descentralização do Sistema ocorreu no mês de setembro de 2018, e
desta forma, é possível a coordenação da merenda escolar acompanhar o saldo
de alimentos de cada instituição de ensino, bem como as movimentações de
consumo semanal.
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Figura 36 - Layout inicial do sistema merenda campeã

Fonte: Sistema Merenda Campeã, www.omegasistemas.net.br..Acesso em: 28. Set. 2020.

8.2.4 Sistema de recursos humanos

Em setembro de 2018 foi implantado pela Secretaria Municipal de
Educação (SME) o sistema de informação, denominado Sistema de Recursos
Humanos, contratado pela empresa Ômega Sistemas através de processo
licitatório, para atender a Divisão de Gestão de Pessoas da SME.
O Sistema de Recursos Humanos tem por objetivo agregar informações da
vida funcional dos servidores da SME. Nele é possível ter controle da vida
funcional dos servidores, como dados pessoais e profissionais.
Entre as diversas funções que o sistema oferece, destacam-se: o controle
de licença prêmio dos servidores efetivos, controle de términos de contratos,
controle dos protocolos de remoção dos servidores efetivos, movimentações dos
servidores (auxilio doença, licença maternidade, licença interesse, férias, etc.),
gerar dados estimativos salariais, acompanhamento e homologação do estágio
probatório dos servidores efetivos.
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Figura 37 – Sistematização tabela salarial do cargo de Professor de Pedagogia 30h.

Fonte: Sistema de Recursos Humanos, www.omegasistemas.net.br . Acesso em: 08 out. 2020.

Vale destacar que a centralização das informações dos servidores públicos
é de responsabilidade do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura
Municipal, porém é imprescindível que as informações também estejam na SME,
pois o sistema auxilia nas tomadas de decisões de forma mais específica.
Com esta sistematização na Divisão de Gestão de Pessoas da SME, os
dados são transformados em relatórios, os quais possibilitam medir e acompanhar
os resultados, com informações mais precisas e com uma maior agilidade,
facilitando assim o gerenciamento nesta divisão.

8.2.5 Programa de desenvolvimento institucional (PDI)
O Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) foi instituído
em 2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), com o objetivo de
contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a
adoção de um modelo de administração pública orientada para os resultados para
a sociedade.
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O objetivo do PDI é o desenvolvimento integrado e permanente do TCEMT, e de todas as instituições públicas fiscalizadas, a partir da transferência de
conhecimento, tecnologias e boas práticas de gestão.
O período de monitoramento das metas no sistema do PDI é decenal, e
está compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2027. Contempla 07 (sete) metas de
longo prazo direcionadas a educação, sendo:
1. Elevar a Cobertura de Atendimento em Creches de 82,25 para 90 até
2027;
2. Elevar de 223,11 para 257 a proficiência em Língua Portuguesa dos
alunos dos anos iniciais até 2027;
3. Elevar de 272,89 para 302.89 a proficiência em Língua Portuguesa dos
alunos dos anos finais até 2027;
4. Elevar a Proficiência em Matemática dos alunos dos Anos Iniciais de
240,75 para 270 até 2027;
5. Elevar a Proficiência em Matemática dos alunos dos anos finais de
274,08 para 304 até 2027;
6. Elevar a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos do 3º ano de
67% para 86% até 2027;
7. Elevar a proficiência em Matemática dos alunos do 3º de 67% para 87%
até 2027.
Nos anos de 2017 e 2018 foram elaboradas 27 (vinte e sete) iniciativas
distribuídas para as 07 (sete) metas elencadas. Em 2019 e 2020 foram elaboradas
23 (vinte e três) iniciativas distribuídas para estas 07 (sete) metas.
Tabela 35 - monitoramento metas planejadas e alcançadas no PDI de 2017-2020
2017
2018
2019
2020(*)
Planejado Alcançado Planejado Alcançado Planejado Alcançado Planejado

Metas
referência

3.1 - Manter a Cobertura de Atendimento em
Creches acima
3.2 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos dos anos iniciais
3.3 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos dos anos finais
3.4 - Elevara Proficiência em Matemática dos
alunos dos Anos Iniciais
3.5 - Elevar a Proficiência em Matemática dos
alunos dos anos finais
3.6 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos do 3º ano
3.7 - Elevar a proficiência em Matemática dos
alunos do 3º ano

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

80%

80,75%

81,70%

98,70%

95%

98,88%

99%

233

225,5

229

252,67

237

249,84

250

279

279,63

282,21

285,91

288

289,9

292

247

255,86

257,43

257,87

250

251,67

252

281

296,43

297,27

271,21

286

290,77

290

72%

74%

75,33%

62,36%

68%

83,81%

80%

72%

73%

74,56%

67,03%

68%

87,90%

89%

Fonte: Sistema de Monitoramento do PDI, https://gpe.tce.mt.gov.br/. Acesso em: 09. Set. 2020.
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A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu, em 2019, o Prêmio Nacional
de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas, durante o 3º Congresso
Brasileiro de Boas Prática que ocorreu entre os dias 17 e 19 de junho em
Cuiabá/MT.
Na área da Educação, o destaque, em 2019, foi para a merenda escolar,
que utiliza 60% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.

8.2.6 Sistema de informação financeiro

A Secretaria Municipal de Educação (SME) no âmbito de toda a sua
estrutura organizacional, desenvolve estudos e projetos para dotar a
administração de instrumentos e metodologias de informações modernos e
adequados para a melhoria do controle da aplicação dos recursos com qualidade
e mais transparência.
Em 2018 foi implantado o Sistema de Informação Financeiro desenvolvido
pela empresa Ômega Sistemas para gerenciar a prestação de contas dos
recursos referentes ao repasse financeiro municipal, trimestral, aos Conselhos
Deliberativos das Unidades Escolares (CDCEs), amparado pela Lei Municipal nº.
2849/2018.
Figura 38 - Tela inicial do sistema de informação financeira para prestação de contas

Fonte: Sistema de Informação Financeira, www.omegasistemas.net.br. Acesso em: 13 out. 2020.

Com a implantação do Sistema aumentou-se a eficiência e eficácia da
Gestão Financeira das instituições de ensino, urbanas e rurais, promove um
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melhor acompanhamento dos saldos financeiros, facilita os processos de
cotações e compras, possibilita que a SME realize a auditoria dos processos e
efetue feedback para os gestores escolares da rede municipal, dentro do período
vigente, e mantém as informações sistematizadas, pois toda documentação
pertencente a prestação de contas é digitalizada e arquivada no próprio sistema.
Os métodos e técnicas utilizados pela gestão escolar para prestar contas
dos recursos supracitados, antes da implantação do Sistema eram ineficientes. A
sistematização era realizada em editor de planilhas excel, não garantindo a devida
qualidade e transparência da aplicação, incorrendo em erros constantes,
principalmente no campo gerencial e estratégico, pois as informações não
estavam sistematizadas, o que dificultava o planejamento para melhor aplicação
dos recursos públicos.

8.2.7 Portal educacional
O Portal Educacional Lucas do Rio Verde na Escola , com acesso em
www.lucasdorioverdenaescola.com.br , é uma ferramenta de apoio a educação
desenvolvida com o objetivo de dar acesso, de forma digital, aos conteúdos que
os alunos estão trabalhando em sala de aula, aplicando os conceitos de sala de
sula invertida, de forma que o aluno é instigado a conhecer o conteúdo antes da
aula ser realizada, tornando a aula um ponto de apoio para dúvidas e
questionamentos sobre o componente curricular.
Por meio do Portal, os pais ou responsáveis dos estudantes do ensino
fundamental da rede municipal de ensino passam a ter uma visão mais ampla das
atividades dos estudantes, pois poderão ter acesso ao conteúdo do (a) filho (a)
em todas as disciplinas, visualizando as atividades e as respostas, bem como o
material elaborado pelo estudante.
Portal estará hospedado na rede mundial de computadores (Internet) e
disponível para cerca de 6.500 (seis mil e quinhentos) estudantes do ensino
fundamental, e aproximadamente 600 (seiscentos) professores. Os usuários
habilitados poderão acessar o Portal de qualquer local com acesso à internet,
mediante utilização de um login e uma senha. Antes porém, serão orientados por
meio de vídeos e documentos com instruções de acesso, esclarecimento de
dúvidas e questionamentos.
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Figura 39 - Tela de login do portal educacional

Fonte: https://www.lucasdorioverdenaescola.com.br/. Acesso em: 30 set. 2020

O desenvolvimento do Portal Educacional foi possível através de Convênio
nº 08/2019 com a Fundação UNISELVA da UFMT de Cuiabá, com o objetivo de
Mapear a infraestrutura e perfil tecnológico dos profissionais da educação; a
formação e transferência de conhecimento para criação e implantação do
programa municipal de inovação em tecnologia educacional.
A alimentação do Portal por meio de elaboração dos conteúdos e banco de
questões foi possível com a colaboração dos profissionais da rede municipal de
ensino, os professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, equipe
de formadores e do centro tecnológico municipal.
O Portal conta com um banco de questões, exercícios, aulas e atividades,
desenvolvidas pelos professores sob supervisão das coordenações pedagógicas
das instituições de ensino e a assessoria pedagógica da SME.
Os conteúdos hospedados são alinhados com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal
de Lucas do Rio Verde-MT (DRC), bem como, o Portal permite acesso a
bibliotecas virtuais, museus virtuais, e conteúdos multimídia das mais diversas
áreas do conhecimento.
Os testes de funcionalidade do Portal estão sendo finalizados, e estará em
breve disponível aos usuários para utilização.
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8.2.8 Sistema escola campeã e plataforma escola net

É compromisso do poder público municipal garantir a fidedignidade das
informações prestadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE).
Em janeiro de 2017 foi realizada adesão ao Pregão Eletrônico 002/2017,
que gerou o contrato nº 0035/2017, considerando a importância do rigoroso
acompanhamento dos processos de escrituração escolar através de um sistema
de registro de dados, dando continuidade assim a prestação de serviços de
locação

de

Sistema

de

Gestão

Educacional,

que

posteriormente

foi

implementado. A adesão conta, ainda, com serviços especializados de
assessoria, consultoria e software de gestão administrativa, acadêmica,
pedagógica e estatística educacional para licença de uso, incluindo conversão de
dados, implantação, treinamento e acompanhamento em tempo real de todas as
secretarias das instituições de ensino da rede municipal, no que se refere aos
processos de rotina.
Foi adquirido o Sistema Escola Campeã de uso on/off-line utilizado nas
secretarias escolares e setor de escrituração e processo escolar da SME, e
também, o módulo da Plataforma Escola Net, via web de uso dos professores,
coordenadores e pais interligado via internet criando assim, um banco de dados
que fica armazenado em um servidor central (Data Center), possibilitando a
captação e registro de informações cada vez mais rápida, segura e confiável, isso
facilita o cumprimento de prazos e disponibiliza o acesso a informações
relacionadas à escrituração escolar em âmbito nacional, o que gera como
resultado a sustentação administrativa.
O Sistema do Gerenciamento Educacional Escola Campeã para o setor de
registro escolar off-line e é usado por todas secretarias escolares e SME que
possibilita o controle efetivo de informações para o envio aos Programas do
Governo Federal, Censo Escolar (Educacenso) e Programa Bolsa Família
(Sistema Presença), e nele são feitos os lançamentos pertinentes ao registro
escolar durante todo ano letivo e estes são migrados automaticamente para a
Plataforma Escola Net.
A Plataforma Escola Net é um módulo do Sistema Escola Campeã on-line
que fornece várias opções para os pais, estudantes, professores e gestores. Aos
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pais e estudantes, possibilita consultar notas, frequências, conteúdos ministrados.
Aos professores há a possibilidade de gerenciar o diário de classe e emitir
diversos

relatórios.

Aos

gestores

escolares

permite

consultar

dados

administrativos, acadêmicos e estatísticos, além de acompanhar as atividades dos
professores.
Escola Server é outro Módulo on/off-line do Sistema de Gerenciamento
Educacional Escola Campeã que possibilita a SME de forma centralizada acessar,
em tempo real através de conexões de rede ou internet, informações detalhadas
de todas as instituições de ensino da rede municipal, por meio de relatórios
analíticos e sintéticos, ou consultas em tela, e possibilita também o
acompanhamento das atividades, cumprimento de prazos, verificação de rotinas
de trabalho aplicadas, conforme legislação em vigor, para realizar apontamentos
a fim de correções, quando necessário.

8.2.9 Sistema de rematrículas, pré-matrículas e matrículas de estudantes

Em 2019, A Secretaria Municipal de Educação, por meio da equipe do
Centro Tecnológico Municipal (CTMLRV), em consonância com a Lei nº
2859/2018, iniciou o processo de elaboração de um sistema de pré-cadastro para
matrículas on-line.
O Sistema criado pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) da
prefeitura foi concebido com o objetivo de eliminar as extensas filas que se
formavam nas escolas, no período de matrícula, pela crescente demanda por
vaga a estudantes que desejam ingressar nas redes públicas de ensino, oriundos
de outras redes do município e recém-chegados de outras localidades do Brasil.
A equipe de TI coletou os dados do requerente da matrícula via formulário,
dados do pai, mãe, responsável, e de seus filhos, e o endereço da família, para
realizar a matrícula conforme vagas disponíveis de acordo com a localidade das
instituições de ensino.
Esse processo registrado dentro do Sistema de Pré-Cadastro, após as
inscrições registradas, uma equipe formada por profissionais analisou, e eliminou
as duplicidades, inconsistências para que o responsável pelo estudante tivesse
acesso ao resultado da inscrição e recebesse uma mensagem via SMS, com a
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orientação adequada para prosseguir com a efetivação da matrícula na secretaria
da instituição de ensino.
O Sistema funcionava como um agendamento, via formulário online, para
as novas matrículas, ancorado na localização da inscrição, sendo direcionado
desta forma para a instituição de ensino mais próxima da residência do solicitante,
com data marcada para confirmação dos dados e efetivação da matrícula.
Devido à alta demanda, o pré-cadastro de matrículas foi realizado em 02
(duas) etapas. Na primeira etapa 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) matrículas
foram processadas e encaminhadas para as instituições de ensino, e na segunda
etapa foram 688 (seiscentos e oitenta e oito), totalizando 1542 (mil quinhentas e
quarenta e duas) matrículas novas.
Figura 40 - Divulgação pré-cadastro de matrículas no site da prefeitura, dezembro 2019

Fonte: http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br Acesso em: 30 set. 2020.

Neste ano de 2020, para organizar a demanda do próximo ano letivo, foram
disponibilizados de forma gratuita o uso de três Módulos do Sistema de
Gerenciamento Educacional Escola Campeã para a efetivação das rematrículas
de estudantes pertencentes a rede municipal de ensino, e também, para a prématrícula e matrícula dos novos estudantes que necessitam de vagas na rede
municipal. Foi disponibilizada uma Central de Vagas da Secretaria Municipal de
Educação para atender os pais ou responsáveis com dificuldades de acesso à
internet e também para esclarecimento de dúvidas.
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8.2.10 Sistema de gestão do plano municipal de educação (SG-PME)

O Sistema de Gestão do Plano Municipal de Educação (SG-PME), foi
desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o
Departamento da Tecnologia de Informação (TI). É uma ferramenta criada e
subdividida em dois módulos de acesso, sendo um deles para a alimentação de
dados, de uso restrito da equipe técnica de monitoramento do PME, e o outro
módulo para acesso da sociedade às informações do PME.
O Sistema é integrado com o AD (Active Directory), possibilitando o acesso
ao módulo de alimentação de dados pela equipe técnica da SME devidamente
autorizada pelo administrador da TI, utilizando-se do mesmo login e senha para
acesso a rede de computadores da prefeitura. Este módulo está hospedado no
endereço http://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8043/admin.
Figura 41 - Página inicial de alimentação de dados do SG-PME

Fonte: SG-PME - https://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8043/admin - Acesso em: 06 set. 2020.

O módulo de acesso às informações, que está disponível a todos, fica
hospedado no endereço http://gestao.lucasdorioverde.mt.gov.br:8043.
A elaboração e implementação deste sistema ocorreu entre os meses de
agosto a outubro de 2020, passando por ajustes e adequações e alimentação de
dados neste período. Após concluída toda sua estrutura foi considerado pela
Equipe Técnica um excelente recurso para o monitoramento e transparência do
Plano Municipal de Educação.
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O sistema após alimentado, apresenta em cada uma das metas do PME os
percentuais e gráficos de evolução por indicadores construídos, bem como
apresenta a quantidade de estratégias por meta e o status de cada uma delas.

8.2.11 Portal Capacita Lucas
O Portal Capacita Lucas é uma ferramenta digital da Secretaria Municipal
de Educação, desenvolvido e proposto pelo Centro Tecnológico Municipal
(CTMLRV) com a finalidade de divulgação dos eventos e formações, e o
gerenciamento

dos

eventos,

registro

e

controle

de

inscrição

online,

credenciamento, e registro de presença, controle de entrada e saída,
programação e o cronograma do evento, oficinas, palestras etc., emissão de
relatórios de inscrições e de participação, emissão, chancela, e envio via e - mail
dos certificação de participação, e validação dos certificados de participação.
Figura 42 - Página inicial do portal capacita Lucas

Fonte: Portal Capacita Lucas, https://www.capacitalucas.com.br/ . Acesso em: 01 dez. 2020.

O Portal Capacita Lucas, é coordenado pela equipe de formação
continuada de profissionais, com o intuito de contribuir para a transformação da
carreira dos profissionais da educação.
A administração da plataforma tecnológica é de responsabilidade do Centro
Tecnológico Municipal (CTMLRV), que coordena, executa a Política e o Sistema
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Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional do município de Lucas
do Rio Verde - MT.
A função do Portal Capacita Lucas é promover a formação dos
profissionais, com vistas a excelência profissional e pessoal dos servidores da
educação.
No que se refere a excelência em educação, a SME proporciona atividades
direcionadas ao desenvolvimento das competências e habilidades dos
profissionais visando contribuir para a melhoria da qualidade no ensino e
aprendizagem, primando pela qualidade e sucesso dos estudantes
Os resultados da rede municipal, observados nas avaliações externas
promovidas pelo MEC, mostram que todo o trabalho desenvolvido em prol da
melhoria da aprendizagem dos estudantes, vem apresentando resultados
positivos e em ascensão.

8.2.12 Site eletrônico do conselho municipal de educação

O site https://cmelrv.org/ é uma ferramenta digital, proposta e requerida
pelo Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde (CME), e
desenvolvido pelo Centro Tecnológico Municipal (CTMLRV) a plataforma do CME
tem por finalidade a divulgação das ações e serviços do órgão.
Figura 43 - Página inicial do Site do CME

Fonte: CMELRV.ORG, site https://cmelrv.org/. Acesso em: 02 dez. 2020.
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No site https://cmelrv.org/ são apresentadas e divulgadas informações
sobre o órgão, apresentação dos membros, legislações, decretos, atas e
cronogramas de reuniões, a lista de instituições de ensino pertencentes ao
sistema municipal de ensino com os dados de cada instituição de ensino e a
situação atual junto ao CME, devido a importância do rigoroso acompanhamento
dos processos do conselho municipal de educação.
A plataforma conta com a abertura de processos on-line por meio do
protocolo de requerimentos, de credenciamento, autorização, criação, renovação
de funcionamento, mudança de endereço ou mantenedora, desativação, com o
intuito de automatizar, e modernizar os processos, e ações do CME.
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9 INFRAESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

9.1 Relato
Entre os anos de 2017 a 2020 houve um grande investimento na
infraestrutura das instituições da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde,
com inúmeras melhorias através de construções, ampliações, reestruturações e
manutenções.
No ano de 2016, havia um total de 211(duzentos e onze) salas de aulas.
De 2017 a 2020, foram viabilizadas 126 (cento e vinte e seis) novas salas de aulas,
totalizando 337 (trezentos e trinta e sete) salas. Esse aumento contempla obras
entregues e obras em construção viabilizadas. O número de salas de aula a
serem entregues em 2020 será de 106 (cento e seis), além de 20 (vinte) salas de
aula referentes aos Centros de Educação Infantil Darcy Ribeiro e Irmã Dulce que
estão em construção e serão entregues ao final do primeiro semestre de 2021,
conforme tabela abaixo.
Tabela 36 - Levantamento de salas de aula das instituições de ensino, de 2016 a 2020

SALAS DE
AULA 2016

SALAS DE
AULA 2017

CRECHE MUNICIPAL ANJO DA GUARDA

9

9

9

9

9

CRECHE MUNCIPAL IRMÃS CARMELITAS
DE VEDRUNA

9

9

9

9

9

CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS

9

9

9

11

12

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AQUARELA

18

18

18

18

19

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PEQUENO PRÍNCIPE

8

8

8

9

8

CIEI ANJO GABRIEL

23

23

14

14

14

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO
MÁGICO

-

-

9

12

14

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
GIRASSOL

-

-

10

10

10

EMEIEF SÃO CRISTÓVÃO

10

10

11

11

11

EMEIEF BERNARDO GUIMARÃES

7

7

-

-

-

EMEIEF FREDOLINO VIEIRA BARROS

8

8

11

11

19

EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

9

10

11

11

12

EMEIEF MENINO DEUS

17

18

19

20

20

EMEF CAMINHO PARA O FUTURO

11

11

11

23

23

EMEF VINICIUS DE MORAES

23

23

23

23

24

EMEF EÇA DE QUEIRÓS

16

16

16

16

16

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

SALAS DE SALAS DE
AULA 2018 AULA 2019

SALAS DE
AULA 2020

TOTAL

91
EMEF CECÍLIA MEIRELES

18

21

21

23

33

EMEF OLAVO BILAC

16

16

16

17

17

CEI PAULO FREIRE

-

-

-

-

17

EM CORA CORALINA

-

-

-

-

30

CEI DARCY RIBEIRO*

-

-

-

-

10

CEI IRMÃ DULCE*

-

-

-

-

10

TOTAL

211

216

225

247

337

CRESCIMENTO DE SALAS DE AULA
2017 a 2020

-

5

9

22

70

106

SALAS DE AULA EM CONSTRUÇÃO QUE
SERÃO ENTREGUES EM 2021

-

-

-

-

20

126

-

2%

4%

10%

36%

60%

CRESCIMENTO DE SALAS DE AULA (%)

Fonte: Departamento Administrativo de Gestão da SME, 2020.
(*) Construção do prédio iniciou em 2020, previsão da conclusão será em 2021.

9.2 Construções

9.2.1 Centro de educação infantil Girassol

A construção do Centro de Educação Infantil Girassol iniciou no primeiro
semestre do ano de 2016, após convênio PAC2 05369/2013 firmado entre o
Governo Federal e Município de Lucas do Rio Verde. A atual gestão executou
70% do convênio estabelecido.
Figura 44 – Fase da construção do prédio CEI Girassol, em 13/08/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.

92

O Centro de Educação Infantil Girassol, está situado na rua Itanhangá;
quadra 29, lote 01, bairro Parque das Araras, município de Lucas do Rio
Verde/MT, sendo o modelo de Projeto ProInfância – Tipo 1.
A estrutura do CEI Girassol é composta por 10 (dez) salas de aula, 01 (uma)
sala

multiuso,

áreas

de

alimentação,

banheiros,

playground

e

salas

administrativas. Com área total de construção de 1.510,23 m².
A construção do CEI Girassol foi de suma importância para garantir o
atendimento das crianças, no município de Lucas do Rio Verde, no bairro Parque
das Araras, pois o mesmo atende cerca de 475 (quatrocentos e setenta e cinco)
crianças da creche e pré-escola em período integral e parcial.
Figura 45 - Prédio concluído do centro de educação infantil Girassol, 13/03/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

Além da instituição, também foi construído o muro do CEI Girassol, através
do edital PP 144/2019, e contrato 212/2019, com o objetivo de ampliar o espaço
propiciando ambientes que atendam às necessidades das crianças, com mais e
qualidade e segurança. A construção do muro iniciou em dezembro de 2019.
O espaço interno da instituição de ensino é pequeno para a quantidade de
crianças, necessitando assim de ampliação, portanto com a construção do muro
que tem 374,66 m², e que envolve ao fundo uma área de 2.757,50m², pode
oportunizar uma futura ampliação da edificação do CEI existente. O terreno está
sendo desmembrado da quadra 49 (quarenta e nove) com área de 11.448,50 m²,
sob a matrícula nº 13.315 CRI-LRV.
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Figura 46 - Muro do entorno da área ampliada, 04/06/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.2.2 Escola municipal Cora Coralina
Para ampliar o atendimento escolar aos estudantes do ensino fundamental
da comunidade do Bairro Jaime Seiti Fujii, foi necessário construir uma instituição
de ensino com estrutura física adequada que atenda as prioridades e demandas
de matrículas do bairro, pois atualmente os estudantes necessitam se deslocar
para outro bairro para estudar.
A Escola Municipal Cora Coralina, foi criada pelo Decreto nº 4.329 de
08/05/2029, e está em fase final de construção localizada na rua Adelino Cosma,
no Bairro Jaime Seiti Fujii. A previsão de entrega está programada para o final do
mês de dezembro de 2020.
Figura 47 - Construção do prédio da escola Cora Coralina, 16/11/2020.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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A obra possui 02 (dois) pavimentos, que contemplará 20 (vinte) salas de
aula, sala dos professores, sala de estudo, depósitos, Depósito de Materiais de
Limpeza (D.M.L.’s), salas de coordenação, direção, atendimento, almoxarifado,
arquivo, copa, secretaria, biblioteca, sala de som, auditório, camarim, refeitório
para funcionários, câmara fria, despensa, cozinha, refeitório para os alunos,
laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de apoio pedagógico, sala
de reforço, sala de recurso multifuncional, sala de teatro, sala de dança, sala de
artes, sala de música, rádio, sala de vídeo, espaço maker, banheiros para alunos,
banheiros para Funcionários, Banheiros para Pessoa Com Deficiência (P.C.D) e
Áreas de Recreação ao ar Livre.
A escola ainda irá contar com a construção de uma piscina semiolímpica,
que será efetivada no mesmo terreno da instituição de ensino, e também um
ginásio poliesportivo, na lateral do terreno, que atenderá os estudantes da
instituição e também da comunidade. A previsão de entrega será para o ano de
2021.
Toda a obra está sendo executada com recurso próprios e irá atender
aproximadamente 800 (oitocentos) estudantes, em tempo integral, do 1º ao 5º ano
do ensino fundamental.

9.2.3 Escola estadual Tarsila do Amaral
A Escola Estadual Tarsila do Amaral está em fase de construção através
do Termo de Convênio nº 1101-2017 da Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (SEDUC), publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso
no dia 27 de fevereiro de 2015, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lucas
do Rio Verde que está viabilizando a construção. O terreno onde a instituição está
sendo construída foi doado pelo Chefe do Poder Executivo do município,
autorizado pela Lei nº 2682, de 05 de setembro de 2017.
Inicialmente a obra estava sendo executada pela empresa HFC
Construtora e Engenharia LTDA EPP (contrato 012/2018). Em razão de que o
convenente, no caso a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer –
SEDUC, não ter repassado os recursos financeiros necessários, foi necessário
expedir duas ordens de paralisação (10/07/2018 e 12/12/2018).
Para a regularização das pendências, citadas anteriormente, houve a
necessidade da intervenção do Prefeito Municipal e da Secretária de Educação
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junto ao governador do estado de Mato Grosso. Após regularização das
pendências, a empresa Construart LTDA por meio do contrato nº 177/2019, sendo
a segunda colocada no processo licitatório, assumiu a obra que está em
andamento com previsão de entrega ainda este ano de 2020.
Figura 48 - Construção do prédio da escola estadual Tarsila do Amaral, 16/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

A construção da instituição de ensino está localizada na av. Independência,
no bairro Dalmaso, em um terreno matriculado no Cartório de Registro de Imóveis
sob o nº 33.014, conta com 16 (dezesseis) Salas de aula, 01 (uma) sala articulada,
01 (uma) sala de informática, 01 (uma) biblioteca, 01 (um) laboratório de química,
01 (um) laboratório de física, 01 (uma) sala de coordenação, 01 (uma) sala de
direção, 01 (uma) secretária, 01 (uma) sala de arquivo, 01 (uma) sala de reunião,
01 (uma) sala dos professores, 01 (uma) cozinha, 01 (um) refeitório, 01 (uma)
quadra poliesportiva, Banheiros incluso banheiros para Pessoa Com Deficiência
(P.C.D) playground, estacionamento e canteiros.
Quando finalizar a construção, a instituição poderá atender em média 1250
(mil duzentos e cinquenta) estudantes, nos três turnos de atendimento.

9.2.4 Centro de educação infantil Darcy Ribeiro
O Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro, ProInfância - Tipo 1, foi criado
por meio do Decreto nº 4.869 de 29/06/2020, situado na avenida Rio Verde, S/N
Quadra 25, Lote 01 - Parque Das Emas, está em fase de construção. A obra teve
início em julho de 2020, e a previsão de conclusão é para o mês de maio de 2021.
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Quando a obra for finalizada poderá atender 475 (quatrocentos e setenta e
cinco) crianças na faixa etária de 00 (zero) a 05 (cinco) anos do bairro Parque das
Emas e proximidades, de forma a oferecer espaço físico adequado, propiciar
ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes
internos e externos: volumetria, formas, materiais, cores, texturas, com as práticas
pedagógicas, culturais e sociais.
Figura 49 - Construção do prédio do centro de educação infantil Darcy Ribeiro, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O Centro de Educação Infantil conta no projeto estrutural : Hall, secretaria,
sala de professores/reuniões, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis
adultos: masculino e feminino, lactário: área de higienização pessoal, área de
preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios, salas de
atividades Creche I – crianças de 00 a 11 meses: fraldários/depósitos (Creche I),
amamentação (Creche I), solário, S.I. telefonia, elétrica, sanitário Pessoa Com
Deficiência (P.C.D) infantil, copa funcionários, lavanderia: balcão de recebimento
e triagem de roupas sujas, espaço de integração entre as diversas atividades e
diversas faixas etária e espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos
infantis.

9.2.5 Centro de educação infantil Irmã Dulce
O Centro de Educação Infantil Irmã Dulce, modelo ProInfância Tipo 1, foi
criado pelo Decreto nº 4.906 de 20/07/2020, localizado na rua Pietro Luccini,
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Quadra 31 – Lote 32 E 33 – Bairro Jaime Seiti Fujii, está em fase de construção.
A obra foi licitada e foi assinada a ordem de início em 19/11/2020. A previsão de
entrega será para setembro de 2021.
Quando a obra for finalizada poderá atender 475 (quatrocentos e setenta e
cinco) crianças na faixa etária de 00 (zero) a 05 (cinco) anos do bairro Jaime Seiti
Fujii e proximidades, de forma a oferecer espaço físico adequado, propiciar
ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes
internos e externos: volumetria, formas, materiais, cores, texturas, com as práticas
pedagógicas, culturais e sociais. Ainda não há definição se o CEI Irmã Dulce irá
atender em tempo integral ou parcial.
O projeto arquitetônico da construção possui: Hall, secretaria, sala de
professores/reuniões, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos:
masculino e feminino, lactário: área de higienização pessoal, área de preparo de
alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios, salas de atividades
Creche I – crianças de 00 a 11 meses: fraldários/depósitos (Creche I),
amamentação (Creche I), solário, S.I. telefonia, elétrica, sanitário, Pessoa Com
Deficiência (P.C.D) infantil, copa funcionários, lavanderia: balcão de recebimento
e triagem de roupas sujas, espaço de integração entre as diversas atividades e
diversas faixas etária e espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos
infantis.
Figura 50 - Projeto arquitetônico do centro de educação infantil Irmã Dulce, 26/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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9.2.6 Tabela consolidada de construções
Tabela 37 - Construções de instituições de ensino 2017 a 2020
ANO

MODALIDADE

INSTITUIÇÃO

CONSTRUTORA

2016

EDUCAÇÃO INFANTIL

CEI GIRASSOL

TONELLO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

2018

ENSINO FUNDAMENTAL
(ANOS FINAIS) E ENSINO
MÉDIO

ESCOLA
ESTADUAL
TARSILA DO
AMARAL

HFC CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA EPP

DECRETO

CONTRATO

M²

2.784 - 06/11/2014

108/2016

1.510,23

-------

012/2018

4.392,53

ETAPA

RECURSO

INÍCIO

CONCLUÍDA

Convênio (70%
DA
EXECUÇÃO
DA OBRA
VIABILIZADA
PELO
MUNICIPIO)

02/05/2016

PARALISAÇÃO

CONVÊNIO

14/02/2018

TÉRMINO

16/02/2018

VALOR DA
OBRA

ADITIVOS

R$ 2.013.173,68

R$ 267.120,78

R$ 7.111.877,91

-------

VALOR
TOTAL

R$
2.280.294,46

R$
7.111.877,91

-------

2019

ENSINO FUNDAMENTAL
(ANOS FINAIS) E ENSINO
MÉDIO

ESCOLA
ESTADUAL
TARSILA DO
AMARAL

CONSTRUART LTDA

4.392,53
-------

177/2019

EM
EXECUÇÃO

CONVÊNIO

19/09/2019

R$ 171.917,95

R$
6.942.484,97

R$ 450.500,00

R$
9.460.500,00

R$ 6.770.567,02
17/12/2020

2019

ENSINO FUNDAMENTAL

EMEF CORA
CORALINA

CONSTRUTORA SÃO
VALETIN - EPP

4.329 - 08/05/2019

2020

EDUCAÇÃO INFANTIL

CEI DARCY
RIBEIRO

V.M ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA

2020

EDUCAÇÃO INFANTIL

CEI IRMÃ DULCE

EM PROCESSO DE
LICITAÇÃO

-------

-------

-------

083/2019

5.659,14

EM
EXECUÇÃO

4.869 - 29/07/2020

161/2020

1.317,99

4.906 - 20/07/2020

CONTRATO

1.317,99

PRÓPRIO

07/05/2019

11/11/2020

R$ 9.010.000,00

EM
EXECUÇÃO

CONVÊNIO

06/07/2020

06/05/2021

R$ 2.741.900,00

EM
EXECUÇÃO

CONVÊNIO

19/11/2020

-------

-------

------R$
2.741.900,00

------R$ 2.627.003,67
19/09/2021

TOTAL

-------

Fonte: Departamento Administrativo de Gestão da SME, 2020.

-------

18.590,41

-------

R$ 2.627.003,67
R$ 30.274.522,28

-------

R$ 2.040.878,08
R$ 32.315.400,36
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9.3 Ampliações
9.3.1 Escola municipal de ensino fundamental Caminho para o Futuro

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro,
sediada na rua Goiânia no bairro Jardim das Palmeiras, por atender alunos em
tempo integral, não comportava em seus espaços físicos todas as atividades
educacionais ali desenvolvidas e por isso foi necessário realizar a ampliação da
estrutura de salas de aula para realizar as atividades do turno integral. A instituição
de ensino oferta o ensino fundamental anos iniciais com capacidade de atender
cerca de 650 (seiscentos e cinquenta) estudantes.
A ordem de início da ampliação foi assinada no dia 09/01/2018, e
compreende em uma estrutura que foi interligada ao Bloco Educacional existente,
possuindo 02 (dois) pavimentos contendo, 09 (nove) salas de aula, 01 (uma) sala
de coordenação, 01 (uma) copa, sanitários na área administrativa, 02 (dois)
depósitos, 04 (quatro) sanitários, 04 (quatro) sanitários para Pessoa Com
Deficiência (P.C.D)
A Rampa de Acesso serve para acessar o 2º pavimento do prédio. Na nova
ala foi construída uma escada, como opção para Saída de Emergência.

Figura 51 - Ampliação da EMEF Caminho Para o Futuro, 23/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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A estrutura ampliada recebeu cobertura metálica, estrutura pré-moldada e
fundação executada no local, e possui características semelhantes ao bloco
existente no quesito alvenaria, cobertura, guarda-corpo, esquadrias e pintura.
O Bloco ampliado foi inaugurado no dia 09 de novembro de 2019.

9.3.2 Escola municipal de ensino fundamental Eça de Queirós
Para propiciar uma estrutura física adequada na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Eça de Queirós, localizada na Av. Pará, nº 300, bairro
Alvorada, e que atenda as prioridades educacionais da referida instituição, foi
realizada uma licitação para a realização de reforma e ampliação da Quadra
Poliesportiva da escola, conforme Convênio nº 1193-2017 (SEDUC), e contrato
058/2018, viabilizada por meio de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual
Valdir Barranco.
Entre ampliação e reforma da Quadra, foram executados 1.247,35 m² de
obra. A obra foi paralisada por um período, pelo fato da SEDUC não ter depositado
o recurso financeiro, somente no dia 14 de outubro de 2020, foi creditado o
recurso, e a obra por meio da empresa licitada está sendo retomada.
Figura 52 - Revitalização da quadra poliesportiva, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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9.3.3 Centro de educação infantil Balão Mágico

Para desmembrar turmas de estudantes do Centro Integrado de Educação
Infantil Anjo Gabriel, que estava com a sua capacidade de atendimento esgotada,
foi necessário criar o Centro de Educação infantil Balão Mágico, por meio do
Decreto de Nº 3.768 que está localizada na rua Espirito Santo, bairro Jardim das
Palmeiras, e posteriormente houve a necessidade da ampliação da estrutura de
salas de aulas, e construção de cozinha e refeitório.
Figura 53 - Ampliação do CEI Balão Mágico, 27/01/2020.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O CEI Balão Mágico atende crianças da fase pré-escola, e crianças de 03
(três) anos fase creche, em período parcial, e tem a capacidade de atender cerca
de 600 (seiscentos) estudantes.
A ampliação da estrutura física compreende em uma estrutura que foi
interligada ao Bloco Educacional existente, possuindo 01 (um) pavimento, que
contempla 03 (três) Salas de Aula, 01 (uma) Sala dos Professores, 01(uma)
Cozinha, 01 (um) Refeitório, 01 (uma) Área de Serviço, 02 (dois) Banheiros para
Funcionários, 01 (um) Banheiro para Professores, 01 (um) Banheiro para Pessoa
Com Deficiência (P.C.D) e 02 (duas) Passarelas de interligação.
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Figura 54 - Refeitório do CEI Balão Mágico, 27/01/2020.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.3.4 Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Fredolino
Vieira Barros
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Fredolino
Vieira Barros necessitou de ampliação de seus espaços e de uma reforma na área
existente para melhorar os espaços físicos e atender melhor os estudantes
matriculados na instituição de ensino.
Em 2019 foi realizado um processo licitatório, TP 02 2019, para a execução
da obra. Foi feito um contrato com a empresa vencedora, contrato 127/2019, onde
se deu a ordem de início na data 09/07/2019. No mês de outubro do mesmo ano,
foi feito uma rescisão unilateral com a empresa, a mesma não estava executando
a obra de acordo com a planilha e o projeto.
Posteriormente foi feito uma nova licitação, TP 013 2019, onde foi dado a
ordem de início para a empresa vencedora no dia 09/01/2020 que iniciou a
execução da obra
O bloco educacional da instituição existente, e a cozinha contempla uma
área de 659,02m², sendo que foi necessário a troca do forro de madeira para PVC,
a remoção do piso existente dos corredores, salas de aula e refeitório e colocação
do novo piso. Foi assentado azulejo até 1,50m de altura nas paredes dos nos

103

corredores e salas de aula. A cozinha foi reformada e ampliada, sendo uma área
de 43,25 m² e 28,83m² respectivamente.
Figura 55 - Bloco existente revitalizado da Fredolino Vieira Barros, 01/10/2020.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O projeto de ampliação do bloco educacional e vestiário contempla uma
área de 668,52m², que amplia as instalações, bem arejada e acessível para o
atendimento em tempo integral dos estudantes. A ampliação possui uma área total
de 697,35m².
Figura 56 - Construção vestiário da Fredolino Vieira Barros, 26/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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A ampliação compreende uma estrutura interligada ao Bloco Educacional
existente, possuindo 01 (um) pavimento, que contempla 08 (oito) Salas de Aula,
01 (uma) Sala dos Professores, 01 (uma) Sala de Estudo, 01 (um) Depósito de
Materiais de Limpeza (D.M.L.), 02 (duas) Salas de Coordenação, 02 (dois)
Banheiros para Professores, 01 (uma) Copa. O Bloco do Vestiário contém 01 (um)
Banheiro Masculino, 01 (um) Banheiro Feminino, 01 (um) Banheiro para Pessoas
Com Deficiência (P.C.D) e um Depósito para os materiais de uso da piscina.

Figura 57 – Ampliação do prédio da Fredolino Vieira Barros, 07/12/2020.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Além da ampliação, foi pintada toda a estrutura da instituição de ensino,
incluindo grades e muros. A entrega da obra foi inaugurada no dia 12/12/2020.

9.3.5 Padaria escolar
Com o aumento da demanda de estudantes foram criadas e ampliadas as
instituições de ensino da rede municipal, e por isso foi necessário realizar a
ampliação dos espaços físicos da Padaria Escolar.
O projeto de ampliação da Padaria Escolar tem uma área total de 328,88m²
e uma área de reforma de 325,61m², portanto a estrutura existente da Padaria foi
dobrada, visto que atende, atualmente, a 19 (dezenove) instituições de ensino,
entre creches, centros de educação infantil, e instituições de ensino fundamental.

105

Figura 58 - Fachada da estrutura existente da padaria escolar, 29/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

A ampliação realizada contempla 01 (uma) Sala de Manipulação, 01 (uma)
Lavagem de Utensílios, 01 (um) Depósito de Utensílios, 01 (uma) Sala de
Produção de Macarrão, 01 (uma) Cozinha Experimental, 01 (um) Depósito de
Materiais de Limpeza (D.M.L.), 01 (um) Depósito, 01 (um) Vestiário Masculino, 01
(um) Vestiário Feminino, 01 (uma) Área de Serviço, Circulações e 01 (um)
Depósito para a Agricultura Familiar.
Figura 59 - Área ampliada do prédio da padaria escolar, 03/12/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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A reforma revitalizou os espaços transformando-os nos ambientes:
cozinha, sala de fornos, despacho da produção, garagem, depósito de farinha,
administração, depósito seco de merenda e depósito escolas do interior.

9.3.6 Escola municipal de ensino fundamental Vinícius de Moraes
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes está
localizada na rua Cedro, nº 61-S, Bairro Jardim Primaveras, e necessitava da
construção de um vestiário para os estudantes que utilizam a piscina para aulas
de natação.
A Construção que foi executada no ano de 2019, compreende uma
estrutura com Vestiário Masculino, Vestiário Feminino, Depósito de Materiais de
Limpeza (D.M.L.), Banheiro para Pessoas Com Deficiência (P.C.D.), Sala de
Reunião/Depósito e circulação.
A ampliação contempla uma edificação com área de 138,18m², que
melhorou as instalações da instituição de ensino para atendimento do público alvo
do Programa “Nós Podemos Nadar”.
Figura 60 - Vestiário da piscina da Vinícius de Moraes, 02/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Além desta obra, também foi realizada a reforma de todas as edificações
existentes, sendo a pintura de toda a instituição de ensino, incluindo as grades,
quadra de esportes, com cobertura, passarelas e o blocos educacionais.
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Figura 61 - Pintura da escola Vinicius de Moraes, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação,2020.

9.3.7 Centro de educação infantil Paulo Freire

A Administração Pública Municipal presta serviços públicos na área da
educação, que são de fundamental importância para a formação humana dos
estudantes matriculados em instituições de ensino na rede municipal. No entanto,
verificou-se a necessidade da readequação de prédio público para a criação por
meio do Decreto nº 4.330, de 08/05/2019, de mais um Centro de Educação Infantil,
denominado Paulo Freire, por existir demanda de matrículas nessa etapa.
Figura 62 - Centro de educação infantil Paulo Freire.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020
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O Centro de Educação Infantil Paulo Freire está situado na Avenida Ângelo
Dall`Alba, nº 1777, Bairro Parque dos Buritis, município de Lucas do Rio Verde/MT
e a obra foi inaugurada no dia 30 de junho de 2020.
O projeto de ampliação e reforma no prédio existente, contempla 110,92m²
de estrutura nova, e 1.600,00m² existente, a construção contempla 17 (dezessete)
salas de aulas, 01 (uma) sala dos professores, 01 (uma) copa, 01 (uma) sala de
estudo, 01 (uma) sala de gestão, 01 (uma) secretaria, hall de entrada, refeitório,
cozinha e sanitários.
A instituição possui capacidade de atender aproximadamente 850 alunos
da creche e pré-escola, em período parcial.

9.3.8 Creche municipal Menino Jesus
No ano de 2019 iniciou-se a readequação do antigo prédio do Sebrae para
a ampliação da Creche Municipal Menino Jesus.
Figura 63 - Fachada nova da creche Menino Jesus, 23/11/2020

Fonte: Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O prédio foi todo revitalizado com troca de piso, troca de forro, ampliação
do refeitório, troca de janelas, instalação de paver, instalação de climatizadores
na cozinha e construção de novas salas de aula, passarela de acessos ao
refeitório e a construção de um bloco administrativo.
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Figura 64 - Passarela de acesso às salas de aula e refeitório, 23/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.3.9 Escola municipal de ensino fundamental Cecilia Meireles
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, localizada na
Rua Amazonita, 1026 , bairro Tessele Junior, com sua estrutura existente não
comporta todas as atividades ofertadas aos estudantes devido à crescente
demanda de vagas e atendimento em tempo integral. Nesse sentido foi necessário
a ampliação da instituição de ensino e a revitalização do prédio existente.
Figura 65 - Escola Cecília Meireles revitalizada e ampliada, 16/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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A Ampliação compreende uma estrutura de um novo Bloco Educacional,
possuindo 02 (dois) pavimentos, que contemplará 08 (oito) Salas de Oficinas, 01
(um) Depósito, 01 (uma) Sala dos Professores com 01 (uma) Copa, 01 (um)
Banheiro Feminino e 01 (um) Banheiro Masculino, 01 (uma) Sala de Estudo, 01
(uma) Sala de Coordenação para 3 coordenadores, 02 (dois) Banheiros
Masculinos para alunos, 02 (dois) Banheiros Femininos para alunos, 01 (um)
Banheiro para Pessoas Com Deficiência (P.C.D) Masculino, 01 (um) Banheiro
para Pessoas Com Deficiência (P.C.D) Feminino, 01 (um) Vestiário Masculino, 01
(um) Vestiário Feminino e 02 (dois) Depósitos para a Piscina.
Figura 66 - Ampliação do bloco educacional da Cecília Meireles, 10/12/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

A ampliação contempla também a criação de passarelas de interligação
entre os blocos educacionais e o ginásio existente, e uma cobertura no bloco
educacional existente, conforme projeto arquitetônico, e a pintura total da
instituição de ensino, sendo interna, externa, quadra poliesportiva, grades e
calçadas. Há também a construção de uma piscina semiolímpica e uma infantil.
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Figura 67 - Passarela que interliga a parte revitalizada da Cecília Meireles, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.3.10 Projeção de ampliação da escola municipal de EMEIEF Menino Deus
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino
Deus, com a atual estrutura não possui local adequado para suprir a grande
demanda dos estudantes para realizarem as refeições.
Nesse sentido foi realizado um processo licitatório para a elaboração de
projetos para a construção, reforma e ampliação. Também foi providenciado o
licenciamento ambiental que estão prontos e foram protocolados na Prefeitura
Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do protocolo nº 13119/2020.
O projeto de ampliação da instituição contempla, no pavimento térreo, um
refeitório com 02 (dois) ambientes (refeitório para crianças e refeitório para
adolescentes), 01 (um) vestiário masculino, 01 (um) vestiário feminino, 01 (um)
banheiro para Pessoas Com Deficiência (P.C.D) e a construção de mais 01 (um)
ambiente para a sala dos professores.
No pavimento superior serão construídas 04 (quatro) salas de aula, escada
de acesso e que ao todo será ampliado cerca de 600 m². Os projetos foram
apresentados para os representantes da comunidade e da escola em setembro
de 2020. Está programado um processo licitatório para iniciar a construção.
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Figura 68 - Projeto arquitetônico para ampliação da Menino Deus, 27/08/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.3.11 Projeção de ampliação da creche municipal Anjo da Guarda
A Creche Municipal de Anjo da Guarda com a atual estrutura física não
possui local adequado para suprir a grande demanda de crianças do Bairro Luiz
Carlos Tessele Junior que necessitam estar matriculadas na instituição de ensino.
Nesse sentido, a prefeitura realizou um processo licitatório para a
elaboração de projetos para a construção da ampliação da Creche. Também foi
providenciado o licenciamento ambiental que estão prontos e foram protocolados
na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do protocolo nº
13117/2020, em fase de avaliação.
O poder público municipal de Lucas do Rio verde está providenciando a
desapropriação de uma área, ao lado da Creche, com aproximadamente 1.000
(um mil) m², que pertence a empresa Brasil Foods - BRF de Lucas do Rio Verde,
e que pertencerá ao município em decorrência da escritura pública de
desapropriação para a construção da ampliação da Creche Anjo da Guarda,
O projeto de ampliação contempla: 05 (cinco) salas de aula, 01 (uma) biblioteca
e 03 (três) banheiros, ambos com locais para banho.
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O projeto foi apresentado aos representantes da Creche e da comunidade,
em setembro de 2020. Será realizado um processo licitatório para iniciar a
construção, quando a área pertencer ao município.

Figura 69 - Projeto arquitetônico da ampliação da Creche Anjo da Guarda, 01/07/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.3.12 Projeção de ampliação da creche municipal Irmãs Carmelitas
A Creche Municipal Irmãs Carmelitas com a atual estrutura física não
possui salas específicas para a coordenação pedagógica, para reuniões e outros
ambientes necessários que não foram contemplados quando foi construída.
Nesse sentido, a prefeitura realizou um processo licitatório para a
elaboração de projeto para a construção da ampliação da Creche. Também foi
providenciado o licenciamento ambiental que estão prontos e foram protocolados
na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do protocolo nº
13118/2020, em fase de avaliação.
O projeto de ampliação da Creche contempla: 04 (quatro) salas de aula, 01
(uma) sala dos professores, 01 (uma) sala de coordenação, 01 (uma) sala de
reunião, 01 (um) almoxarifado, 01 (uma) sala de reunião da coordenação, 01
(uma) copa, 03 (três) banheiros com locais para banho, 01 (um) banheiro
masculino, 01 (um) banheiro feminino, 01 (um) hall WC.
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Os projetos foram apresentados para os representantes da Creche e
comunidade escolar, no mês de agosto de 2020. Está programado um processo
licitatório para iniciar a construção
Figura 70 - Projeto arquitetônico da ampliação da creche Irmãs Carmelitas, 22/07/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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9.3.13 Tabela consolidada de ampliações
Tabela 38 - Ampliações de instituições, de 2017 a 2020

ANO

MODALIDADE

INSTITUIÇÃO

EMPRESA

CONTRATO

ÁREA
CONSTRUIDA
EXISTENTE M²

ÁREA DA
AMPLIAÇÃO M²

ÁREA TOTAL M²

ETAPA

INÍCIO

TÉRMINO

VALOR DA
OBRA

ADITIVOS

VALOR TOTAL

RECURSOS

2018

ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEF
CAMINHO
PARA O
FUTURO

METAL NOBRE LTDA

566/2017

3.779,97

846,77

4.626,74

CONCLUÍDA

09/01/2018

15/10/2018

R$ 1.049.260,63

-R$ 52.325,71

R$ 996.934,92

PRÓPRIO

2018

ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEF EÇA
DE QUEIRÓS

SIM ENGENHARIA
LTDA-EPP

058/2018

1.100,00

147,35

1.247,35

EM PROCESSO
DE RETOMADA

09/05/2018

--------

R$ 136.733,36

--------

R$ 136.733,36

CONVÊNIO

2018

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CEI BALÃO
MÁGICO

CONSTRULAR
CONSTRUTORA
LTDA

147/2018

665,21

557,51

1.222,72

CONCLUÍDA

04/10/2018

31/07/2019

R$ 940.612,05

R$ 31.111,80

R$ 971.723,85

PRÓPRIO

2019

EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉESCOLA E
ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEIEF
FREDOLINO
VIEIRA
BARROS

GATIVA
CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP

127/2019

1.147,66

659,02

1.806,68

RESCISÃO

09/07/2019

--------

--------

--------

--------

PRÓPRIO

2019

--------

PADARIA
ESCOLAR

BKP CONSTRUTORA
LTDA EPP

128/2019

325,61

328,88

654,49

CONCLUÍDA

15/07/2019

12/12/2019

R$ 680.856,70

R$ 64.907,95

R$ 745.764,65

PRÓPRIO

2019

ENSINO
FUNDAMENTAL

EM VINÍCIUS
DE MORAES

M.V CONSTRUÇÕES
EIRELLI

156/2019

4.934,29

138,18

5.072,47

CONCLUÍDA

14/08/2019

11/12/2019

R$ 453.968,51

R$ 17.940,64

R$ 471.909,15

PRÓPRIO

2019

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CEI PAULO
FREIRE

M.V CONSTRUÇÕES
EIRELLI

179/2019

1.600,00

110,92

1.710,92

CONCLUÍDA

23/09/2019

30/07/2020

R$ 1.216.272,87

R$ 208.993,38

R$ 1.425.266,25

PRÓPRIO

2019

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CEI
GIRASSOL

LEANDRO
MARQUES DO
AMARAL MACIEL
EIRELI

212/2019

1.510,23

2.757,73

4.267,73

CONCLUÍDA

12/12/2019

24/05/2020

R$ 111.586,20

--------

R$ 111.586,20

PRÓPRIO
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2020

ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEF
CECÍLIA
MEIRELES

M.I CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA EPP

001/2020

4.502,50

2.106,19

6.608,69

EM EXECUÇÃO

13/01/2020

14/12/2020

R$ 4.132.867,83

R$ 308.354,51

R$ 4.441.222,34

PRÓPRIO

2020

EDUAÇÃO
INFANTIL PRÉESCOLA E
ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEIEF
FREDOLINO
VIEIRA
BARROS

ENGEMAKI
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
EIRELI

019/2020

1.147,66

659,02

1.806,68

EM EXECUÇÃO

23/01/2020

12/12/2020

R$ 1.506.528,17

R$ 268.732,65

R$ 1.775.260,82

PRÓPRIO

2020

EDUAÇÃO
INFANTIL PRÉESCOLA E
ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEIEF
MENINO
DEUS

ELLEN DO
NASCIMENTO
CUNHA SANTIAGO

063/2020

--------

600,01

600,01

CONCLUIDO

31/03/2020

--------

--------

--------

--------

PRÓPRIO

2020

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CRECHE
ANJO DA
GUARDA

ELLEN DO
NASCIMENTO
CUNHA SANTIAGO

063/2020

--------

566,01

566,01

CONCLUÍDO

31/03/2020

--------

--------

--------

--------

PRÓPRIO

2020

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CRECHE
IRMÃS
CARMELITAS

ELLEN DO
NASCIMENTO
CUNHA SANTIAGO

063/2020

--------

535,79

535,79

CONCLUÍDO

31/03/2020

--------

--------

--------

--------

PRÓPRIO

TOTAL

--------

--------

--------

--------

20.713,13

10.013,15

30.726,28

--------

--------

--------

R$ 10.228.686,32

R$ 847.715,22

R$ 11.076.401,54

Fonte: Departamento Administrativo de Gestão da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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9.4 Readequações de espaços

9.4.1 Relato
A rede municipal de ensino pela demanda de atendimentos necessita de
construção de novos espaços físicos no município. Enquanto as novas
construções são planejadas para serem executadas, faz-se necessário adequar
espaços em algumas instituições, e também revitalizar prédios públicos para
poder ampliar o atendimento na área educacional. Segue abaixo, algumas fotos
de locais que passaram por readequações de espaços e revitalização de
ambientes para funcionamento.

9.4.2 Polo da universidade aberta do Brasil
O Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
localizado junto a Escola Municipal Vinícius de Moraes, foi adequada para
reorganizar e otimizar seus espaços para as atividades administrativas e
pedagógicas.
Figura 71 - Readequação do laboratório de informática, 25/05/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.
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A readequação de espaços, também, atende às normas da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre as instalações
físicas que o Polo da UAB deve conter.
Além da readequação da infraestrutura, foi necessária a instalação de rede
elétrica e rede lógica no novo laboratório de informática.
A sala ampla onde funcionava o laboratório de informática foi dividida em
03 (três) repartições, com paredes de gesso acartonado, para a readequação dos
ambientes; assim foi possível ter uma sala multiuso para atendimento de
pequenos grupos de acadêmicos, a biblioteca, que antes funcionava em outro
local da escola, e o laboratório de informática.
Figura 72 – Readequação concluída do laboratório de informática, 29/08/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.

9.4.3 Sala de motoristas do transporte escolar
Em outubro de 2018, foi construído um local para centralizar todas as
demandas do transporte escolar, que está localizado na mesma área do
almoxarifado central. O ambiente também funciona como ponto de apoio para os
motoristas, onde eles podem repousar nos horários de descanso. O ambiente
além de climatizado possui toda a infraestrutura necessária, como pontos de rede
lógica e computadores.
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Figura 73 - Fachada do prédio do transporte escolar, 01/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Além desse ponto de apoio, existem mais dois locais localizados na
comunidade São Cristóvão, e na Groslândia, distrito de Lucas do Rio Verde,
ambos foram revitalizados e climatizados.

9.4.4 Centro de ciência, inovação e tecnologia educacional
Com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta
velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologia digitais na educação
básica, a antiga sede da brinquedoteca municipal foi revitalizada e ampliada para
receber as instalações do Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional
(CTM).
A revitalização foi realizada por meio de construção a seco, ou seja, tipo de
construção mais rápida, e que o uso de água é praticamente zero. Foram
instaladas 2 (duas) salas modulares no CTM em abril de 2020, que foram
adquiridas através de Adesão à Ata Registro de Preços n. 217/2018 do Pregão
Presencial nº. 131/2018 da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT,
no valor de R$190.000,00, referente ao contrato 210/2019.
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Figura 74 - Fachada do CTM, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Figura 75 - Cobertura interligando o prédio antigo com as salas modulares, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Atualmente, o prédio conta com mais de 10 (dez) ambientes, dentre eles
estão, salas de reuniões, espaço Maker, sala de formação, sala administrativa,
sanitários, deck de madeira, cobertura, entre outros ambientes.
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9.4.5 Programa anjos da escola
A equipe de profissionais do Programa Anjos da Escola se encontra
instalada em um espaço da prefeitura onde era o Posto de Saúde da Família PSF III. A revitalização iniciou em 2019 para organização de espaços, e as
repartições internas foram feitas com paredes de gesso acartonado, e o objetivo
é atender as necessidades do programa.
Figura 76 - Fachada do prédio do programa Anjos da Escola, 06/04/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.4.6 Câmpus avançado da UNEMAT
O Câmpus Avançado da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT) de Lucas do Rio Verde está instalada provisoriamente, até a
construção de sua sede própria, nas dependências da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Olavo Bilac, situada na rua Corbélia, nº 2103-S, Bairro jardim das
Palmeiras.
A prefeitura municipal concedeu o espaço físico, desde o ano de 2018, para
a realização dos serviços administrativos e pedagógicos do Câmpus. No período
noturno, 02 (duas) salas de aulas da escola são utilizadas para os acadêmicos
dos cursos participarem das aulas presenciais.
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Em 2020, o espaço foi revitalizado para uma melhor funcionalidade da área
administrativa e pedagógica. Hoje o Câmpus conta com 01 (uma) sala dos
professores, 01 (uma) sala de coordenação geral, 03 (três) salas de coordenação
de curso, 01 (uma) sala de secretaria acadêmica, 01 (um) almoxarifado, e o
laboratório de ciências da escola Olavo Bilac é utilizado, quando há aulas
específicas dos cursos ofertados.
Figura 77 - Instalação concluída de divisórias, 02/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O laboratório existente na escola passou por readequações para permitir a
instalação de equipamentos, e possibilitar aulas específicas dos componentes
curriculares aos acadêmicos dos cursos de engenharia civil e de alimentos. Essa
adaptação contempla a instalação de rede elétrica e tubulação de água para
adequar diversos equipamentos: estufa, mufla, destilador, capela de exaustão, e
chuveiro de emergência, entre outros.

9.4.7 Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental São Cristóvão
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São
Cristóvão, em 2020, recebeu melhorias em seus espaços, com a drenagem do
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pátio, a construção do muro, a pintura da quadra, adequação do laboratório de
ciências, e espaço Maker.

Figura 78 - Sala Maker, 26/10/2020

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.4.8 Museu do cerrado
A prefeitura municipal, em 2017, iniciou a readequação e revitalização da
área de preservação ambiental, denominada Museu do Cerrado, por encontrar o
espaço abandonado, e inapropriado para receber estudantes e visitantes.
O projeto de revitalização incluiu reforma da estrutura da edícula, abertura
de trilhas entre as vegetações, construção de pergolado, e viveiro de mudas, bem
como a construção de espaços para horta, jardim sensorial, pavimentação de
paver, e pintura em geral.
Figura 79 - Pintura da fachada do museu do cerrado, 01/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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Figura 80 - Museu do cerrado revitalizado, 26/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

9.4.9 Escola estadual Militar Tiradentes
Em 2018, para a implantação da Escola Estadual Militar Tiradentes que
recebeu o nome “Soldado PM. Adriana Morais Ramos”, em Lucas do Rio Verde,
foi firmado um acordo entre a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer
(SEDUC), e o município de Lucas do Rio Verde. A escola funciona no prédio do
Instituto Padre João Peter, e recebe matrículas de estudantes dos anos finais do
ensino fundamental, e do ensino médio.
O município cedeu as instalações físicas para o início das atividades da
referida escola, até que tenha sua sede própria, e também foi responsável pela
revitalização do prédio cedido. Com a finalidade de manter o funcionamento da
Escola foi criado a lei 3.052, de 25 de março de 2020.
No dia 01/12/2020, os projetos referentes a construção do prédio próprio
da Escola Estadual Militar Tiradentes “Soldado PM. Adriana Morais Ramos” foram
protocolados sob o nº 465866/2020, junto à Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (SEDUC)
O prédio da escola será construído na Av. Beira Mata, no município de
Lucas do Rio Verde - MT. Será um total de 3.059,16 m² de área construída,
incluindo área edificada e área pavimentada coberta.
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Figura 81 - Fachada da escola Militar Tiradentes 17/07/2019

Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

O projeto arquitetônico prevê a construção de 19 (dezenove) salas de aula,
sala de apoio psicopedagógico, sala de apoio para Pessoas Com Deficiência
(P.C.D), laboratório, cozinha, biblioteca / sala de informática, sala dos professores,
sala diretoria / coordenação, banheiros de uso comum e com acessibilidade,
secretaria.
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9.4.10 Tabela consolidada de readequações
Tabela 39 – Readequações nas instituições de 2017 a 2020
ANO

MODALIDADE

INSTITUIÇÃO

2017

ENSINO
FUNDAMENTA E
MÉDIO,
REGURAR E EJA

2019

ENSINO
FUNDAMENTAL

ESCOLA
ESTADUAL
MÁRCIO
SCHABATT SOUZA
EMEF CAMINHO
PARA O FUTURO
/EMEF OLÁVO
BILAC / EM
VINÍCIUS DE
MORAES

2019

EDUCAÇÃO
INFANTIL

CEI ANJO GABRIEL

2020

EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉESCOLA E
ENSINO
FUNDAMENTAL

EMEIEF MENINO
DEUS

2020

2020

TOTAL

ENSINO
FUNDAMENTAL /
EDUCAÇÃO
INFANTIL
ENSINO
FUNDAMENTAL /
EDUCAÇÃO
INFANTIL
--------

EMEF ÉRICO
VERÍSSIMO

CEI AQUARELA

--------

CONTRATO

ÁREA
REESTRUTURADA
M²

ÁREA TOTAL
M²

FORT METAL

444/2017

16,00

16,00

CONCLUÍDA

16/10/2017

03/11/2017

R$22.423,69

--------

R$ 22.423,69

CONVÊNIO

GENIVAL
FREITAS DE
NOVAES
SEGUNDO-ME

098/2019

2.025,01

2025,01

CONCLUÍDA

06/01/2019

06/11/2019

R$ 127.182,25

R$ 20.828,95

R$ 148.011,20

PRÓPRIO

161/2019

150,00

150,00

CONCLUÍDA

09/09/2019

14/01/2020

R$ 39.000,00

-R$ 4.690,50

R$ 34.309,50

PRÓPRIO

131/2020

1,26

1,26

CONCLUÍDA

18/06/2020

22/09/2020

R$ 64.000,00

--------

R$ 64.000,00

PRÓPRIO

157/2020

746,40

746,4

CONCLUÍDA

27/07/2020

30/10/2020

R$ 28.495,81

--------

R$ 28.495,81

PRÓPRIO

157/2020

646,40

646,4

CONCLUÍDA

27/07/2020

30/10/2020

R$ 32.904,20

--------

R$ 32.904,20

PRÓPRIO

--------

3.585,07

3.585,07

--------

--------

--------

R$ 314.005,95

R$ 16.138,45

R$ 330.144,40

EMPRESA

GENIVAL
FREITAS DE
NOVAES
SEGUNDO-ME
ELEVAENGE
COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
ELEVADORES
LTDA - ME
GENIVAL
FREITAS DE
NOVAES
SEGUNDO-ME
GENIVAL
FREITAS DE
NOVAES
SEGUNDO-ME
--------

ETAPA

INÍCIO

TÉRMINO

Fonte: Departamento Administrativo de Gestão da Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

VALOR DA OBRA

ADITIVOS

VALOR TOTAL

RECURSO
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10 MANUTENÇÕES GERAIS NAS INSTITUIÇÕES

10.1 Relato
A manutenção preventiva de estruturas físicas construídas para a área
educacional é necessária para manter a qualidade de ambientes escolares. E para
garantir as estruturas adequadas é importante estabelecer critérios e
procedimentos para a realização da manutenção periódica das unidades prediais.
Neste sentido, em 2018, por recomendação do Tribunal de Contas (TCE)
de Mato Grosso foi instituída na Secretaria Municipal de Educação, uma
Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, por meio da Portaria de nº 376, de
02 de março de 2018, responsável pela elaboração de Normas Internas que
regulamentam procedimentos para realizar obras e melhorias nas instituições de
ensino e unidades prediais da rede municipal de ensino.
A Comissão no ano de 2020, foi instituída pela Portaria 1.278 24 de julho
de 2020, e de acordo com a Instrução Normativa 57/2018, atualizada em
04/06/2019. Conforme diretrizes da comissão, ao final do ano letivo, o gestor
responsável de cada instituição encaminha para a comissão as demandas
prioritárias relativas à infraestrutura. Após análise feita pela comissão, uma
devolutiva é enviada com um posicionamento em relação as solicitações.
Há uma equipe de manutenção que foi organizada para atender as
demandas de acordo com a ordem de prioridade elencada. A equipe é
responsável por executar desde pequenos reparos, manutenções e até mesmo
pequenas obras. Caso o serviço a ser executado seja de uma maior
complexidade, tipo de obra ou valor, inicia-se um processo licitatório para
contratação de serviços.
Durante o exercício de 2017 a 2020, mesmo antes de ser instituída a
Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, foram executados diversos serviços
de reparos nas dependências físicas das unidades prediais, pela equipe de
manutenção. Dentre os reparos realizados, estão: instalação rede de drenagem,
assentamento de piso cerâmico, pintura do prédio, alvenaria e acabamento, troca
de portas e janelas, instalação de rede elétrica, instalação de esgoto, troca de
grades, instalação de forros, instalação de escadas, instalação de toldos, dentre
outros serviços ligados a construção civil.
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10.2 Escola estadual Márcio Schabatt
A Escola Estadual Márcio Schabatt, localizada na av. Sergipe, 1120 - S, no
bairro Alphaville, era necessário adequar a estrutura física da instituição para
atender as normas de prevenção e combate a incêndio.
Em 2017, através do Convênio nº 041/2015 com a Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (SEDUC), de acordo com o contrato 444/2017
estabelecido, foi instalado uma escada metálica para que a escola atendesse as
normativas de prevenção e combate a incêndio.
Figura 82 - Escada para atender as normativas de prevenção e combate a incêndio, 2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.

10.3 Escola municipal de ensino fundamental Olavo Bilac

A segurança e bem-estar dos estudantes e profissionais das instituições de
ensino é uma das preocupações da gestão pública.
Nas instituições que possuem piscinas, da área urbana, foram instaladas
novas grades (gradil) em volta das piscinas. As instalações foram possíveis
através do contrato 098/2019. Ao todo, foram instalados 810 (oitocentos e dez)
painéis. Na escola Olavo Bilac foram instaladas 260 (duzentos e sessenta) painéis
em volta da piscina.
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Figura 83 - Gradil instalado em volta da piscina na escola Olavo Bilac, 02/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

10.4 Escola municipal de ensino fundamental Vinícius de Moraes

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinicius de Moraes 225
(duzentos e vinte e cinco) painéis de gradil em volta da piscina para segurança e
bem-estar dos estudantes e profissionais da instituição.
Figura 84 - Gradil instalado em volta da piscina na escola Vinícius de Moraes, 01/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Além do gradil, houve reparos em infiltração nas salas de aula e banheiros,
rede de drenagem nas piscinas, revisão do telhado, readequação de depósito,
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construção de estacionamento, troca de cobertura do hall de entrada, construção
de quiosque e manutenção nas piscinas (estavam com problema de vazamento).
Figura 85 - Quiosque construído no pátio da escola, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

10.5 Escola municipal de ensino fundamental Caminho para o Futuro
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro foram
instalados 325 (trezentos e vinte e cinco) painéis de gradil em volta da piscina
para segurança e bem-estar dos estudantes e profissionais da instituição. E o
prédio da instituição de ensino foi todo reformado.
Figura 86 - Gradil instalado em volta da piscina na escola Caminho para o Futuro, 2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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10.6 Centro integrado de educação infantil Anjo Gabriel
No Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel, localizado na av.
Mato Grosso, nº 2200, bairro Jardim das Palmeiras, foram trocadas grades no
entorno da instituição de ensino, pois as grades já estavam se deteriorando por
causa de ferrugem. Ao todo, foram instalados 150 m² de painéis de grades. A
instalação ocorreu em agosto de 2019.
Figura 87 - Grades novas no entorno do CIEI Anjo Gabriel, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

O Centro de Educação Infantil Anjo Gabriel também passou por melhorias,
na drenagem pluvial, reforma do hall de entrada, ampliação do estacionamento,
concretagem de passarelas de acesso e instalação de container.
Figura 88 - Hall de entrada reformado e passarelas de acesso concretadas, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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10.7 Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Menino Deus
A EMEIEF Menino Deus foi contemplada com a instalação de uma
plataforma elevatória é para viabilizar a acessibilidade ao segundo pavimento do
prédio, conforme estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, de acordo com a Lei nº 10.098 de 19/12/2000, NBR-9050 e NBR-313.

Figura 89 - Plataforma elevatória instalada na Menino Deus, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Para atender à solicitação da instituição para a instalação de um toldo sobre
as mesas da área de jogos, para o conforto dos estudantes durante o intervalo de
aulas, e nas horas de lazer, foram instalados 50 m² de toldo, no valor de R$
3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta). A instalação, que foi concluída em
setembro de 2020, foi possível através de uma licitação vigente, e da ata de
Registro de Preço 204/2019, e Pregão Presencial 097/2019.
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Figura 90 - Toldo instalado sobre as mesas da área de jogos, 29/09/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

A Escola Menino Deus também foi contemplada com a ampliação de 2
(duas) salas, devido ao aumento da demanda de estudantes por vagas na
instituição.
Figura 91 - Sala ampliada na escola Menino Deus, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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10.8 Escola municipal de ensino fundamental Érico Veríssimo
A instalação do forro em PVC na EMEF Érico Veríssimo iniciou em julho de
2020, com o objetivo principal de melhorar as condições de ensino, tendo em vista,
que a acústica das Salas dos Blocos construídos no ano de 2016, não
proporcionava

condições adequadas para

a

realização

das atividades

pedagógicas. Foram instalados no total 746,40 m² de forro, sendo que 249,60 m²
foram referentes a substituição do forro existente. Além da instalação do forro, os
banheiros foram reformados, o prédio recebeu uma nova pintura, melhoria na
cobertura, e instalação do Laboratório de Ciências, revitalização do prédio antigo,
campo sintético, concretagem das áreas externas, pintura das grades.
Figura 92 - Forro novo instalado na Érico Veríssimo, 06/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Figura 93 - Campo sintético na Érico Veríssimo, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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10.9 Centro de educação infantil Aquarela
A instalação de 646,40 m² de forro em PVC na CEI Aquarela, iniciou em
julho de 2020, com o objetivo principal de melhorar as condições de ensino na
instituição. Também foram realizadas as seguintes manutenções: troca das
janelas, instalação de cerca elétrica, instalação de paver, drenagem pluvial,
reparos em infiltrações, troca de janelas, entre outros serviços.
.
Figura 94 - Forro novo instalado no CEI Aquarela, 04/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

10.10 Centro de educação infantil Paulo Freire
No Centro de Educação Infantil Paulo Freire foram realizadas as seguintes
manutenções: drenagem do estacionamento, troca de lâmpadas com reatores
para lâmpadas de LED, instalação de pontos de torneiras de jardim, manutenção
na rede elétrica, concretagem em área para a instalação de parquinho, pintura da
mureta do gradil e execução de calçada na área externa.
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Figura 95 - Lâmpadas de Led instaladas, 29/07/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

10.11 Creche municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna
Na Creche Irmãs Carmelitas foram realizadas as seguintes manutenções:
pintura, drenagem pluvial, melhorias e revisão nos telhados e calhas.
Figura 96 - Pintura do prédio da creche Irmãs Carmelitas, 2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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10.12 Creche municipal Anjo da Guarda

Na Creche Anjo da Guarda foram realizadas as seguintes manutenções:
pintura, forro do refeitório, escovódromo, lava-pés, instalação de bebedouro,
instalação de paver e drenagem.
Figura 97 - Refeitório revitalizado da Anjo da Guarda, 27/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

10.13 Escola municipal de ensino fundamental Eça de Queirós

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós foi revitalizada
com a manutenção do campo de futebol, reforma da pista de atletismo, reforma
das áreas externas e instalação de paver.
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Figura 98 - Campo de futebol da escola Eça de Queirós, 13/06/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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11 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÕES

11.1 Relato

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de acordo com a Lei nº 2677,
de 31 de agosto de 2017, possui como uma das responsabilidades a manutenção
das Instituições da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde, e pela
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no intuito de sempre equipar
as instituições com materiais de qualidade, e que atendam às necessidades em
suas estruturas para desenvolverem o trabalho educacional.
No período de 2017 a 2020, a SME realizou diversas Licitações de acordo
com Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com a finalidade de melhorar as
estruturas das instituições de ensino, que assegura aos estudantes e para os
servidores da educação os equipamentos e materiais de qualidade.
Nesse período, os refeitórios das instituições de ensino foram revitalizados,
e a secretaria municipal de educação investiu em equipamentos tecnológicos,
bem como na aquisição de mobiliários para as novas instituições de ensino
construídas, também houve aquisições de materiais pedagógicos, parquinhos, e
foram adquiridos novos utensílios e equipamentos para as cozinhas das
instituições da rede e da padaria municipal. Algumas aquisições são:
Figura 99 - Chromebooks, 10/11/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.
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Figura 100 - Estação de Recarga Móvel, 10/11/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.
Figura 101- Mobiliário do refeitório da Cecília Meireles, 10/07/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.
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Figura 102 - Kit de Robótica, 05/12/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

No ano de 2020, a SME investiu na aquisição de equipamentos para
implantação de Espaço Maker na educação do município, que permite
abordagens educacionais inovadoras, ampliando as atividades que podem ser
trabalhadas, tais como as aulas de robótica, com a criação de robôs e códigos de
programação. É mais uma alternativa para estimular a criatividade e a
aprendizagem, com o uso de recursos tecnológicos, almejando a Excelência em
Educação.
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11.2 Tabela consolidada de materiais e equipamentos
Tabela 40 – Relação dos principais equipamentos e mobiliários adquiridos de 2017 a 2020
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

KIT ROBÓTICA

105

TAPETE ROBÓTICA

5

MICROBIT

200

CHROMEBOOK

756

ESTAÇÃO MÓVEL DE
RECARGA

21

TABLETS

460

PARQUINHOS

33

KIT VÍDEO CONFERÊNCIA

3

CONTAINER

24

AR-CONDICIONADO

192

TV

104

REFEITÓRIO ADULTO

151

2017
R$

2018

2019

21

84

52.920,00

R$

2020

174.720,00
5
R$

8.950,00

R$

59.400,00

200
360
R$

368.100,00

330
R$

396.000,00

66
R$

10
R$

11

35.279,00

R$

200
R$

132.000,00

10
R$

3
R$

57.300,00

74.200,00

19.980,00

250
R$

29
R$

233.668,40

42.768,00
260.000,00
1

R$

32.000,00

R$

22.995,00

3
4
R$

62.250,00

6
R$

5
R$

5.620,00

122.300,00

12
R$

42
R$

153.287,98

196.955,80

2
R$

58
R$

168.529,90

R$

8.100,00

87
R$

199.575,00

R$

190.700,00

3
37

64

54.000,00

101
50

VALOR TOTAL
R$

227.640,00

R$

8.950,00

R$

59.400,00

R$

838.300,00

R$

78.047,00

R$

411.980,00

R$

322.968,40

R$

22.995,00

R$

435.505,80

R$

527.012,88

R$

198.800,00

R$

287.500,00
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R$
REFEITÓRIO INFANTIL

181

SALAS MODULARES

2

TENDAS

44

CHIPS

1600

COMPUTADORES

213

NOTEBOOK

11

MONITOR

35

JOGO ALUNO AMARELO

444

JOGO ALUNO VERMELHO

596

JOGO ALUNO AZUL

1890

JOGO PROFESSOR

75

MESA CADEIRANTE

21

CONJUNTO COLETIVO 6
LUGARES

62

CONJUNTO COLETIVO
LARAJADO

16

74.000,00

R$

134
R$ 239.390,00

128.000,00

R$

10
R$

17.760,00

85.500,00

37
R$

59.570,00
2

23
R$

79.880,00

R$

190.000,00

R$

36.900,00

12
R$

50.640,00

9
1600
R$

100
R$

349.600,00

R$

23.400,00

83
R$

245.189,00

28.800,00
30

R$

126.910,00

R$

3.512,00

10

1
35
R$

50
R$

11.782,00

74
R$

50
R$

12.050,00

R$

12.975,00

R$

35.098,64

R$

119.700,00

R$

5.923,34

R$
R$

182.000,00

R$

13.500,00

30

6
1.314,60

141.750,00
500

17

R$

109.400,00
400

300

28
R$

320

146

490
R$ 140.550,00

16.558,00

22.950,00

15
R$

4.260,00
62

R$
16
R$

7.232,00

102.480,00

600
R$

251.622,00

R$

316.720,00

R$

190.000,00

R$

167.420,00

R$

28.800,00

R$

721.699,00

R$

26.912,00

R$

22.950,00

R$

137.740,00

R$

188.898,64

R$

693.872,00

R$

32.398,34

R$

5.574,60

R$

102.480,00

R$

7.232,00
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CONJUNTO ALUNO
LARAJADO

24

LOUSA VERDE

18

NOBREAK

1

TELEFONE IP

26

LOUSA BRANCA

154

LOUSA DE VIDRO

10

CLIMATIZADOR

6

FOGÃO

14

MÓVEIS SEMI PLANEJADO

113

CADEIRA GIRATÓRIA

70

ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS

104

CAMARA FRIA

5

RELÓGIO PONTO

36

PROJETOR

8
263

24
R$

4.920,00

18
R$

7.920,00
1

R$

883,90
17

R$

3.978,00

R$

7.990,00

9

17

R$

2.094,60

R$

42.244,00

70
R$

67

17.255,70

10
R$

6.790,00
6

R$

20.250,00

R$

2.700,00

1

6
R$

7

11.214,00

R$

1
R$

7.580,00

R$

4.512,00

24.780,00

112
R$

16

91.945,00

9
R$

45

2.538,00

R$

37
R$

17.390,00

34
R$

4
R$

24.005,00

R$

31.460,00

R$

5.580,00

R$

6.300,00

263

R$

3

2
4.940,00

33
20.790,00

1

13

R$

21.420,00

27.000,00

20
R$

4
R$

10.320,00

34.000,00
2

R$

5.160,00

R$

4.920,00

R$

7.920,00

R$

883,90

R$

6.072,60

R$

67.489,70

R$

6.790,00

R$

20.250,00

R$

38.694,00

R$

99.525,00

R$

34.050,00

R$

59.600,00

R$

29.585,00

R$

71.760,00

R$

20.420,00

R$

49.422,00

145

UNIFORME PARA
FANFARRA
AMASSADEIRA

1

LABORATÓRIO DE
CICÊNCIAS

5

LAVADORA DE LOUÇA

3

FORNO PADARIA

2

MODELADORA

1

CILINDRO SOVADOR

1

FREEZER

11

CADEIRA FIXA

170

TOTAL

R$

49.422,00

R$

28.698,99

1
5
R$

171.233,30
1

R$

13.900,00

R$

10.780,00

2
R$

27.800,00

2
1
R$

5.800,00
1

R$

20.000,00
11
R$

27.860,00
170

R$
R$ 621.220,90

R$ 1.897.497,25

R$ 2.486.971,40

Fonte: Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, 2017/2020.

21.955,50

R$ 1.901.516,10

R$

28.698,99

R$

171.233,30

R$

41.700,00

R$

10.780,00

R$

5.800,00

R$

20.000,00

R$

27.860,00

R$

21.955,50

R$ 6.907.205,65
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12 POLÍTICA DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL

12.1 Relato

Para implementação do Sistema Municipal de Ciência, Inovação e
Tecnologia Educacional (SIMCITE), a Secretaria Municipal de Educação (SME)
implantou a Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional –
(PMCITE), considerando a estratégia 7.15 do Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com o objetivo de
apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso
pedagógico de tecnologias digitais na educação básica, observando o disposto no
art. 3º da Lei Federal nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004; no artigo 124 e inciso
IV do art. 126, ambos da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde; as
Metas 02, 06, 12 e Estratégias 2.5, 6.10 e 12.10 da Lei Nº 2438, de 24 de junho
de 2015, revogada pela Lei 3020 de 06 de janeiro de 2020 do Plano Municipal de
Educação (PME), Lei Municipal nº 2438/2015 e considerando também o inciso VII,
do art. 2º, da Lei Federal nº 13.005/2014.
A Lei da PMCITE de número 2859 de 29 de outubro de 2018, tem como
objetivos principais a formação dos profissionais da educação, bem como, o de
promover o uso de novas tecnologias e implantação de novas metodologias e
técnicas inovadoras no contexto escolar, para proporcionar melhoria, ampliação e
democratização do acesso às informações e a produção do conhecimento para
professores e estudantes.
Dessa forma dentro da PMCITE, o SIMCITE surge para compreender as
atividades de planejamento, governança, coordenação, organização, operação,
formação, controle e supervisão dos recursos de tecnologias educacionais da
Secretaria Municipal de Educação e suas respectivas instituições de ensino.
O SIMCITE é composto por cinco órgãos que juntos possuem um conjunto
de ações que convergem para o objetivo da implementação e da implantação da
ciência, da inovação e da tecnologia no contexto escolar e de maneira geral no
âmbito da educação de nosso município. Compondo o SIMCITE temos o
Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (COMCITE),
e o Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (FUMCITE),
ambos instituídos pela Lei Municipal 2860 de 29 de outubro de 2018. O COMCITE
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sendo um órgão de carácter propositivo, consultivo e de assessoramento da
PMCITE e o FUMCITE como sendo o fundo para captação de recursos e
aplicação em ações também da PMCITE.
Figura 103 – Evento de lançamento da PMCITE, em 12/11/2018

Fonte: https://lucasdorioverde.portaldacidade.com/noticias/educacao/lancada-oficialmenteprograma-de-educacao-digital-em-lucas-do-rio-verde . Acesso em: 24 set. 2020.

Ainda inseridos no SIMCITE temos FTPCITE e o CTMLRV, onde o
FTPCITE é o Fórum Técnico Pedagógico de Ciência, Inovação Tecnologias
Educacionais (FTPCITE), que é o conjunto dos responsáveis docentes e técnicos
em tecnologias educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Escolas
Municipais e o Centro Tecnológico Municipal de Lucas do Rio Verde (CTMLRV)
que dentre vários objetivos possui ações que possibilitem formação continuada
em tecnologia educacional, assim como propõem aquisições em tecnologia que
possibilitem a inclusão dos estudantes.

12.2 Centro tecnológico municipal

O Centro Tecnológico Municipal de Lucas do Rio Verde (CTM/LRV) foi
implantado através da Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia
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Educacional (PMCITE) pela Lei 2859/10 de 2018. A inauguração da sede do
Centro ocorreu no dia 30 de julho de 2020.
Figura 104 - Inauguração do centro de ciência, inovação e tecnologia educacional, 30/07/2020

Fonte: https://www.mtjornal.com.br/prefeitura-de-lucas-do-rio-verde-entrega-centro-tecnologicoa-rede-de-ensino/ . Acesso em: 28 set. 2020

No ano de 2018, a prefeitura firmou convênio com a Fundação de Apoio e
Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (UNISELVA), com a
interveniência da Fundação da Universidade de Mato Grosso (FUFMT), firmado
através da Lei nº 2861, de 05 de novembro de 2018, com a finalidade de custear
a execução da pesquisa, mapeamento de infraestrutura e perfil tecnológico dos
profissionais da educação, formação e transferência de conhecimento para a
criação e implantação do programa municipal de inovação em tecnologia
educacional.
Na rede municipal de ensino, tendo em vista o Decreto 4667 de 17 de
março, que suspendeu as aulas presenciais como medida temporária e
emergencial de prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19), os
profissionais do CTMLRV tiveram papel importante na capacitação tecnológica
dos profissionais da educação.

12.2.1 Espaço maker
Os Espaços Makers são espaços para estimular os estudantes através de
atividades e projetos interdisciplinares com uso de tecnologia, ferramentas
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manuais, digitais ou eletrônicas, despertando o interesse dos estudantes para o
aprender fazendo, o que desenvolve competências e habilidades.
Para os estudantes, através da Cultura Maker possibilita-se a inclusão de
metodologias ativas e metodologia STEAM que engloba ciência, tecnologia,
engenharia, matemática e arte, que possibilita o desenvolvimento do pensamento
computacional e o raciocínio lógico e matemático que permite a resolução de
problemas, resultando na melhoria da aprendizagem através do uso da robótica e
da programação, além de incentivar a cooperação e a capacidade de organização,
dentre outros benefícios, nas mais diversas áreas do conhecimento.
Após o levantamento das condições de Infraestrutura de rede de internet e
dos laboratórios de informática nas escolas municipais, no início do ano de 2019,
foi proposto a reestruturação dos laboratórios de informática nas instituições da
rede municipal de ensino, com o intuito de transformá-los em Espaços Makers.
A implantação ocorreu inicialmente na escola municipal São Cristóvão e no
Centro Tecnológico Municipal com a implementação de um Espaço Maker, que
necessita contemplar equipamentos tecnológicos de ponta, e que serve como
suporte aos estudantes e professores no uso de recursos tecnológicos e na
criação de protótipos.
Figura 105 - Inauguração do espaço maker, 28/09/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Na Escola São Cristóvão, a Cultura Maker já pode ser considerada como
um dos pilares da sua metodologia ativa de ensino. A Cultura Maker iniciou com
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os projetos desenvolvidos no espaço escolar. O Espaço Maker da escola conta
com os seguintes equipamentos: computadores, chromebooks, notebooks,
tablets, softwares de programação, robótica, impressora 3D, Kits Arduino,
Microbit, cortadoras a laser, equipamentos eletrônicos para automação
residencial, entre outros projetos. Os equipamentos foram adquiridos pela escola,
secretaria de educação e comunidade escolar.
Figura 106 - Inauguração do espaço maker, 28/09/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020

O Espaço Maker pode ser utilizado desde a educação infantil até o ensino
fundamental - anos finais, porém cada faixa etária necessita de um projeto
específico, em que os estudantes expressam toda a sua criatividade e participam
de experiências e projetos interdisciplinares, o que traz inúmeros benefícios a
curto, médio e longo prazo, o mais indicado para o desenvolvimento de projetos
ligados às temáticas do mundo real, criando soluções para problemas e desafios
usando a robótica e empreendedorismo, projetos de programação com Arduino uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e placa única –
utilizados em robótica, ou o uso das impressoras 3D e máquinas de corte a laser
que permitem a criação de protótipos variados.
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12.2.2 Sala de gravações de videoaulas

A sala de gravações de videoaulas visa aprimorar o conhecimento dos
profissionais da educação sobre os recursos tecnológicos disponíveis e
propícios para utilização no período de suspensão das aulas presenciais ou de
forma híbrida.
A utilização de videoaula como recurso educacional é uma aplicação
multimídia que permite a apresentação de um conteúdo gravado utilizando slides
e/ou outros documentos com o objetivo de apresentar, ilustrar, reforçar e
complementar o conteúdo que será ministrado.
A sala de gravações de videoaulas tem por objetivo criar, armazenar e
disponibilizar espaço para gravação de videoaula a ser produzida pelos
profissionais da educação da rede municipal com a finalidade de apoiar as
atividades de ensino.
Figura 107 - Gravação de aula de contação de história, 14/10/2020

Fonte: Arquivo do Centro Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, 2020

A atividade consiste na gravação de aulas em um estúdio próprio e
disponibilizado no Centro Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia
Educacional. Após as gravações, as videoaulas ou lives são disponibilizadas,
com os direitos autorais reservados, em um canal do CTM no Youtube.
.
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12.2.3 Incubadora de empresas na área de tecnologia
A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Educacional do Centro
Tecnológico Municipal (INNOVA LUCAS), está em processo de implantação com
a finalidade de incubar empresas que contribua com a gestão pública municipal.
Por meio de sistema de incubação de empresas, vinculada à secretaria
municipal de educação, idealiza-se a pré-incubação, incubação, pós-incubação.
Os projetos das empresas a serem contempladas precisam desenvolver softwares
educacionais, pedagógicos, sites pedagógicos, cursos e treinamentos de
professores e profissionais da educação para aplicação do ensino a distância
(EAD), jogos, aplicativos educacionais e desenvolvimento de sistemas para
atender as necessidades da administração pública.
A prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde, conta com o apoio e a
orientação do SEBRAE/MT para elaborar uma proposta, e propiciar um espaço
da Implantação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Educacional
- INNOVA Lucas.
Figura 108 - Webconferência sobre implantação da incubadora, 20/08/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

12.3 Política de formação continuada - qualificar sempre

Desde o ano de 2017, baseado na LDB n° 9394 de 20 de dezembro de
1996, em seus artigos 61,62 e 63, que dispõe sobre a formação continuada, a
Secretaria Municipal de Educação (SME) vem ofertando formações aos
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profissionais da educação, pois acredita que esse é o caminho para a
transformação das práticas, bem como o aprimoramento da educação.
Durante os anos de 2017 e 2018, as formações foram ofertadas pela SME,
a qual também elaborou o Projeto Espaço do Educador para orientar e promover
a formação nas instituições de ensino, na qual os profissionais tiveram a
oportunidade de serem protagonistas desse processo formativo, como
participante, ou como formador.
Neste sentido, no ano de 2019, com a implementação do Documento de
Referência Curricular de Lucas do Rio Verde (DRC/LRV), homologado através do
Ato Normativo n° 01, de 23 de janeiro de 2019, evidencia-se uma forma mais
abrangente de conceber os processos de ensino e aprendizagem para suscitar
nas formações continuadas dos profissionais da área educacional.
Instituiu-se então a Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do
Documento de Referência Curricular, alterada através da Portaria nº 1477, de 25
de agosto de 2020, com representantes da assessoria pedagógica, conselho
municipal, SINTEP, gestores, coordenadores e professores.
Esses representantes, também colaboraram na elaboração do Plano de
Formação do Instituto de Formação e Orientação Profissional (IFOP) denominado
“Trilhas Formativas”, que foi lançado oficialmente, no dia 04 de março de 2020.
Figura 109 - Lançamento do projeto de formação “trilhas formativas”, no dia 04/03/2020

Fonte Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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12.3.1 Instituto de formação e orientação profissional (IFOP)

O Instituto de Formação e Orientação Profissional (IFOP) é uma instituição
vinculada e administrada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), teve
início de suas atividades em 29 de janeiro de 2020, atendendo a LDB n° 9394 de
20 de dezembro de 1996, em seus artigos 61, 62 e 63 que dispõe sobre a
formação continuada, a rede municipal produz recursos e estratégias com vistas
ao desenvolvimento dos profissionais da educação que integram os recursos
humanos da rede municipal, por meio da formação processual, pois dessa forma
ocorre a melhoria da qualidade na educação com impactos positivos do ensino e
aprendizagem.
Situada como pauta nacional, a formação de professores, se constituiu nas
metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), e também no Plano
Municipal de Educação (2015-2025) que tratam a questão da formação inicial e
continuada de professores, corroborando com questões discutidas legalmente,
optando assim por modelos de formação que “valorizem a experiência prática”,
retomando a lógica de valorização dos “saberes da experiência” em detrimento de
conhecimentos da área de atuação profissional.
Pautando-se na construção histórica sobre a formação continuada e,
reconhecendo-a como elemento desencadeador de mudança social e, prioridade
enquanto ação educacional, a formação dos profissionais da educação foi
assumida no município de Lucas do Rio Verde sob a égide de diferentes frentes,
contudo, todas comprometidas com as concepções defendidas pela estrutura da
rede e, ressignificada no Documento de Referência Curricular Municipal.
Neste sentido, o IFOP objetiva

construir ações comprometidas com o

aperfeiçoamento dos educadores da rede municipal de ensino que permite
através de processos de ensino, investigação e aplicação/extensão,

o

aprofundamento conceitual e metodológico da formação continuada no município,
e vincula o desenvolvimento profissional ao da escola e da sociedade, e, neste
sentido, a formação inicial e a formação continuada são pensadas como
totalidade, como partes independentes e integradas da mesma unidade de ação,
correspondentes ao processo de formação de educadores.
Ao sustentar a formação continuada como uma dimensão do trabalho de
profissionalização, e consequentemente do trabalho pedagógico, reconhece - se
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como resultado de uma ampla articulação entre os diversos espaços que vão
desde a formação inicial e continuada até espaços políticos, social e cultural, extra
-universo de trabalho, entendendo no contexto formativo que os educadores são
todos os sujeitos que trabalham para a promoção da educação.
Com a implantação do Instituto de Formação e Orientação Profissional
(IFOP), a Secretaria Municipal de Educação reafirma seu compromisso com a
sociedade, de modo especial com os profissionais da educação que atuam na
rede pública municipal, de assegurar a todos o direito inalienável de aprender.
Também enseja a importante consolidação de parcerias em processos de
formação, onde Escolas, Universidades, Institutos, Secretarias e outras
instituições trabalhem em conjunto numa proposta formativa, respeitando as
especificidades das áreas, níveis e modalidades de atuação profissional, assim
como as identidades construídas nos itinerários institucionais.
O IFOP proporciona um programa de formação processual, denominado
“Trilhas Formativas”. O programa, se estende a todos os educadores, possuindo
uma dinâmica de tempo semestral que corresponde a cada fase, ou seja, círculo
curricular. Cada trilha formativa é dinamizada através da estrutura de ateliers
formativos, que atendem as especificidades de atuação dos educadores,
considerando seus desafios cotidianos e, temários que correspondem aos seus
objetos de conhecimento. Os ateliers possuem uma matriz de pensamento que
defende uma educação como um ato político, e concebe em sua estrutura
formativa o educador como sujeito do conhecimento, e tem, como horizonte,
princípios sociais a liberdade, a democracia, a empatia, a autonomia, a justiça e a
solidariedade e, como princípios pedagógicos, a ética, o compromisso, a
responsabilidade, a disciplina e atitude crítica.
Nessa perspectiva, os ateliers provocam a concepção de que a formação
é permanente, em virtude do inacabamento humano e o reconhecimento desse
inacabamento como inspiração e responsabilidade, como conceito e identidade,
reconhecendo-o por toda a vida.
Com essa premissa, as políticas institucionais de Aprendizagem,
Investigação e Aplicação/Extensão desenvolvidas no âmbito dos processos
formativos estão em consonância com as políticas constantes do DRC do
Município, a qual converge e contempla as necessidades de uma formação
sistêmica, ilustrada em Paulo Freire (1987, p. 16) “quem faz, cria, pelo fato de
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fazer, um certo tipo de saber. Primeiro porque fez, e segundo porque sabe
continuar fazendo”.
O currículo de cada processo formativo, reconhecido como “Trilhas
Formativas”,

é

fundamentado

em

bases

filosóficas,

epistemológicas,

metodológicas, socioculturais e legais, expressas no Projeto Político Pedagógico
Institucional, e norteadas pelos princípios da estética, cooperação, sensibilidade,
igualdade, ética, equidade, identidade, interdisciplinaridade, contextualização,
flexibilidade e educação como processo de formação na vida e para a vida, a
partir da imbricação procedimental e conceitual das concepções de sociedade,
trabalho, cultura, ciência, tecnologia e ser humano.
O IFOP foi idealizado e implantado na rede de municipal, e para sua
consolidação permanente há necessidade de regulamentar através de uma
normativa própria.

12.3.2 Formações de profissionais realizadas pela secretaria de educação

Em 2017, a Secretaria Municipal de Educação (SME) contava com uma
equipe de formação composta por 04 (quatro) formadores que desenvolviam
formações continuadas dos diversos componentes curriculares. Participaram das
formações professores que atuavam do 1° ao 9° ano do ensino fundamental. As
formações estavam focadas na discussão da nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Além disso, a SME por meio da assessoria pedagógica
também organizava as formações para gestores, coordenadores e demais
profissionais da educação.
No ano de 2018, a formação estava voltada para os estudos do Documento
de Referência do Mato Grosso (DRC/MT). Partindo desse estudo, iniciou-se os
debates para a elaboração do Documento de Referência Curricular da Rede
Municipal. Após estudos do DRC/MT, de maneira coletiva e com a coordenação
da assessoria pedagógica da SME organizou-se grupos de estudos dos diversos
componentes curriculares para a construção do Documento de Referência
Curricular (DRC/LRV) da rede municipal, de acordo com a BNCC, Portaria do
MEC nº 331, de 05 de abril de 2018, e DRC/MT.
Em 2019, com a homologação do Documento de Referência Curricular
através do ato normativo 001/2019, houve a necessidade de já iniciarmos o ano
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letivo promovendo ações formativas com vistas a implementação do DRC/LRV,
onde a Secretaria Municipal de Educação (SME) promoveu nos dias 21, 22 e 23
de janeiro, a I Jornada de Inovação Pedagógica. No mês de julho, tivemos a II
Jornada de Inovação Pedagógica, com tema “Currículo Escolar como Processo
de Humanização da Sociedade” envolvendo todos os profissionais da educação.
A assessoria pedagógica também elaborou um documento orientativo para
o desenvolvimento da formação continuada “Projeto Espaço do educador 2019”,
no ambiente escolar, com o objetivo de promover momentos de estudos para a
implementação do DRC/LRV. No decorrer do ano letivo os gestores e
coordenadores participaram da formação Trilhas Formativas, um olhar para a
implementação do DRC/LRV e da reestruturação do Projeto Político Pedagógico
conforme normativas emanadas do Conselho Municipal de Educação (CME).
A SME disponibilizou 01 (uma) profissional formadora para a Educação
Infantil, 01 (um) formador para voltado para o componente curricular da
matemática e 01 (uma) formadora para os professores das aulas de apoio
pedagógico.
A formação continuada para os professores da alfabetização foi através de
uma parceria com o CEFAPRO. Os professores dos 5° e 9° receberam formações
sobre os descritores, visto que estávamos preparando os alunos para a avaliação
nacional.
Também foram realizados encontros de formação continuada com a
participação dos professores de língua inglesa, língua portuguesa, professores da
sala de recursos, professores da Educação Infantil e para os profissionais do
cargo Técnico Administrativo Educacional – área monitoria.
Em outubro de 2019, a SME ofertou formação para os candidatos a eleição
de gestor escolar e coordenador pedagógico, conforme disposto no artigo 20 da
Lei n° 1972, de 22 de setembro de 2011, que trata da gestão democrática. A
formação para os candidatos foi programada com uma carga horária de 45
(quarenta e cinco) horas para coordenadores pedagógicos, e 65 (sessenta e
cinco) horas aos gestores escolares.
Em 2020, o ano letivo iniciou com a III Jornada de Inovação Pedagógica,
com o tema “Educação Integral Como Propósito de Humanização da Vida em
Sociedade”, que ocorreu nos dias 21, 22 e 23 de janeiro.
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Um marco muito importante no ano de 2020, foi a criação do Instituto de
Formação e Orientação Profissional (IFOP), que conta com um time de
formadores para atender os seguintes grupos: Professores, monitores e
estagiários da Educação Infantil, professores da alfabetização, professores do 3º
ao 5º ano e professores dos anos finais do ensino fundamental. O IFOP também
ofereceu formação continuada para todos os profissionais da educação, pois a
SME acredita que todos os seus integrantes são protagonistas no processo
educativo e dessa forma devem participar das formações buscando a excelência
na educação.
A Secretaria Municipal de Educação através do Instituto de Formação e
Orientação Profissional, ofertou formações aos seguintes grupos, conforme
observa-se no quadro a seguir:
Quadro 10 - Formações pelo IFOP, 2020

PÚBLICO
Equipe Gestora
Coordenadores
Assessores/Formadores
Professores da Ed. Infantil
Professores Alfabetizadores
Professores do 3° ao 5° ano
Professores do 6° ao 9° anos
Secretários Escolares
Monitores e estagiários
TIE - Técnico de infraestrutura
escolar – área zeladoria

PARTICIPANTES
18
44
11
171
77
104
78
30
203
145

CARGA HORÁRIA
87h
76h
92h
156h
336h
328h
302h
24h
02h
02h

Motoristas do transporte escolar
TIE - Técnico de infraestrutura
escolar – área alimentação escolar

33
67

02h
02h

Guardas de Patrimônio

35

02h

Carga horária total

1411 horas

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020

Durante a gestão 2017 a 2020, a SME sempre acreditou que o caminho
para uma educação de qualidade, é apostar na formação dos profissionais da
educação, conforme pode-se observar no quadro a seguir:
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Tabela 41 - Dados sobre a formação continuada, 2017 a 2020

ANO
2017
2018
2019
2020

PARTICIPANTES
565
711
1.036
1.016
TOTAL

CARGA HORÁRIA
601h
789h
941 h
1.411 h
3.742 horas

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

12.3.3 Formações de profissionais realizadas com parcerias

A Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a
Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) sob n° de contrato 040/2020,
realizou o curso de aperfeiçoamento e formação continuada de professores que
ensinam matemática no município de Lucas do Rio Verde na perspectiva das
habilidades da BNCC e do Documentos de Referência Curricular de Lucas do Rio
Verde (DRC). Essa parceria teve como objetivo além da capacitação dos
professores, a elaboração de nove cadernos de sequências didáticas que serão
utilizados pelos professores em suas aulas.
Com duração de 10 meses (fevereiro a novembro de 2020) e carga horária
total do curso de 280 (duzentas e oitenta) horas foi dividida em duas etapas: 126
(cento e vinte e seis) horas de formação presencial e 154 (cento e cinquenta e
quatro) horas semipresencial a distância, pelo ambiente virtual de aprendizagem
do Laboratório de Mídias Digitais da UNEMAT, no total foram 185 (cento e oitenta
e cinco) participantes nessa formação.
Todos os módulos cursados permaneceram disponíveis no ambiente virtual
durante todo o curso, com a finalidade de oferecer suporte e consultas até o final
do curso.
O resultado dos estudos e atividades realizadas foi a elaboração coletiva
de nove cadernos didáticos de matemática para o Ensino Fundamental do 1º ao
9º ano, condizentes com as 247(duzentas e quarenta e sete) habilidades da
BNCC e DRC/LRV para implementação das atividades e sequências didáticas.
O lançamento dos nove livros de sequências didáticas foi realizado no dia
13 de agosto de 2020, via google meet e presencial no Auditório dos Pioneiros.
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Figura 110 - Lançamento dos livros de sequências didáticas, 13/08/2020

Fonte: Arquivos da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Figura 111 – Exposição no lançamento dos cadernos de sequência didática, 13/08/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a
Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), também através do contrato
nº 040/2020, ofertou a formação continuada para professores alfabetizadores,
denominada Alfabetiza Lucas do Município de Lucas do Rio Verde - MT.
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Figura 112 - Lançamento do Alfabetiza Lucas, 21/01/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

O objetivo dessa formação é trabalhar com os professores que atuam nos
1º e 2º anos do ensino fundamental da rede municipal, etapa de alfabetização, e
o desenvolvimento das competências e habilidades para essa etapa que estão
contidas no Documento de Referência Curricular para a referida etapa de ensino.

12.3.4 Jornadas pedagógicas
A Jornada Pedagógica é um evento destinado à formação continuada dos
profissionais da educação dos diversos setores da secretaria municipal de
educação e das instituições de ensino.
A abertura oficial do ano letivo de 2019 foi marcada com a I Jornada de
Inovação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde -MT
que possibilitou uma imersão formativa de três dias a todos os profissionais da
rede de ensino, com o tema “Currículo Escolar como Processo de Humanização
da Sociedade”.
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Figura 113 – Palestra aos profissionais da educação, 21/01/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

As primeiras discussões da programação propiciadas foram pautadas nos
referenciais pedagógicos que sustentam o Documento de Referência Curricular
do município - (DRC/LRV) e contou com a presença de vários especialistas,
mestres e doutores em educação para discutir temas da atualidade como: A
implementação da BNCC nas redes de ensino; discussão do projeto pedagógico;
a BNCC e a educação infantil: os campos de experiências e avaliação na
educação infantil; inovação e uso de tecnologias educacionais; metodologia ativa;
aluno pesquisador na sala de aula; desenvolvimento de habilidades e
competências dos alunos; a BNCC e a área de matemática, área de linguagens,
a área de ciências da natureza, a área de ciências humanas.
A I Jornada de Inovação Pedagógica foi realizada nos dias 21, 22 e 23 de
janeiro do ano de 2019, com mais de 900 (novecentos) profissionais da rede
municipal de ensino participando desse momento importante.
As Jornadas são organizadas para acontecer em dois grandes momentos,
no início do ano letivo e ao final do primeiro semestre.
A II Jornada de Inovação Pedagógica 2019, que manteve como pilar o
“Currículo Escolar como Processo de Humanização da Sociedade”, foi realizada
nos dias 06 e 07 de agosto, pela SME para todos os profissionais docentes e não
docentes da rede municipal de ensino: Professores, Estagiários, Monitores,
Auxiliares de Serviços Gerais, Motoristas, Merendeiras e Secretários.
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Figura 114 – II Jornada de inovação pedagógica, 06/08/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

As palestras abordaram temas como: competências e habilidades
socioemocionais presentes no DRC/LRV; como promover aprendizagens
significativas na educação infantil; brincadeiras e interações na construção do
currículo humanizado; letramento infantil e práticas de alfabetização como
elementos de um currículo humanizado; ser alfabetizador na/da metodologia ativa
e as competências da BNCC; ensino híbrido - práticas cotidianas que tornam a
escola um local de aprendizagem efetiva; desenvolvimento socioafetivo,
aprendizagem como ato relacional, e a educação humanizadora a partir da
perspectiva do trabalho com pré-adolescentes e adolescentes; a importância do
profissional de apoio no desenvolvimento de um currículo humanizado;
profissionalidade na construção de um currículo para todos: quem são os
profissionais que fazem a diferença?; técnicas de manipulação de alimentos e
armazenamento; boas práticas de manipulação de alimentos e armazenamento;
salvamento e primeiros socorros, teoria e prática para os profissionais da área e
educação física; estratégia para o ensino da natação com segurança, teoria e
prática; currículo humanizado, sociedade aprendente e inclusão: Todos juntos!
Todos sendo e fazendo na condição de ser o que melhor é e pode ser;
neuroeducação: a contribuição das neurociências para o processo ensinoaprendizagem.
Para os encontros formativos foram convidados palestrantes com
referência comprovada nacionalmente que versaram sobre vários temas para
contemplar as áreas de atuação de todos os participantes. A Doutora Regina
Shudo, um dos principais nomes na II Jornada de Inovação Pedagógica, foi a
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referência nas temáticas voltadas para habilidades socioemocionais, avaliação e
as reflexões na área da educação infantil.
Em 2020, o ano letivo iniciou com abertura da III Jornada de Inovação
Pedagógica “Educação Integral Como Propósito de Humanização da Vida em
Sociedade”, realizada no Centro de Eventos Roberto Munaretto, nos dias 21 a 24
de janeiro, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, e reuniu cerca de
913 (novecentos e treze) profissionais da educação entre professores, monitores,
estagiários, secretários escolares, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e
motoristas, que participaram das diversas oficinas, palestras e minicursos.
Figura 115 - Palestra na III jornada, 23/01/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A lll Jornada de Inovação Pedagógica teve como objetivo a formação dos
profissionais

para

garantir

educação

de

excelência,

visando

o

pleno

desenvolvimento e valorização humana para o exercício da cidadania, de forma
democrática e sustentável ofertada para a comunidade escolar.
A Secretaria Municipal de Educação utilizou para a divulgação, inscrições
e gerenciamento do evento, a ferramenta digital do Portal Capacita Lucas, onde
continha todas as informações necessárias que possibilitou as inscrições on-line
de todos os profissionais, gerando um código de barra para registrar a entrada e
saída do local e facilitar também a emissão dos certificados.
As Jornadas de Inovação Pedagógica contribuem para consolidar Lucas do
Rio Verde como a Cidade do Conhecimento.
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13 LABORATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
13.1 Relato
Ao iniciar a gestão no ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação SME, analisou o Plano Municipal de Educação para planejamento das ações a
serem executadas na educação.
Sobre o ensino de ciências, é preciso considerar a Meta 4, estratégia 4.3 e
Meta 5, estratégia 5.11, bem como o componente curricular da Lei da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a necessidade de:

[...] exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos
das diferentes áreas. (BRASIL, 2017, p. 11).

E ainda,

[...] compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 11).

Por sua vez, o Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde
(DRC/LRV), publicado no ano de 2019, evidencia que diversos recursos didáticos
podem ser utilizados no Ensino de Ciências. O DRC/LRV ainda enfatiza que “Os
objetivos podem ser alcançados por diversos meios, como filmes, modelos
didáticos, lousa, laboratórios, utilização de slides entre outros”. (LUCAS DO RIO
VERDE, 2018, p. 112).
Dessa forma, a SME analisou as condições dos laboratórios de informática
e ciências existentes nas instituições de ensino e constatou a necessidade de
investimentos na revitalização dos materiais e equipamentos específicos dos
laboratórios. Assim sendo, efetuou consulta junto aos profissionais da rede de
ensino e representantes de empresa para aquisição de alguns equipamentos mais
modernos de informática e ciências.
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13.2 Laboratórios de informática

A Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2018, investiu em
tecnologia moderna adquirindo laboratórios móveis, constituídos por carrinhos
tecnológicos equipados com Chromebooks e também fez investimentos em
computadores desktops para a Universidade Aberta do Brasil.
A aquisição de laboratórios móveis, realizada no ano de 2018, contemplou
9 (nove) escolas municipais de ensino fundamental. Cada carrinho tecnológico
possui tomada e capacidade de carregamento de 36 (trinta e seis) Chromebooks,
que com a facilidade de mobilidade, vão até a sala de aula, ao alcance dos alunos.

Figura 116 - Aula com o uso dos chromebook, em 2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

A Secretaria Municipal de educação, ainda, autorizou por meio da
legislação, a utilização do repasse financeiro para as instituições de ensino
investirem e foram adquiridos os planos de internet para consolidar a utilização
dos Chromebooks nas instituições.
Para aquisição de mais Chromebooks foi realizada uma licitação no ano
2019 que possibilitou a entrega, em 2020, de mais um Kit contendo 01 (um)
carrinho com tomadas para carregamento e 36 (trinta e seis) Chromebooks por
instituição. Ressalta-se que a Escola Municipal Cora Coralina foi contemplada
com 2 (dois) Kits, e o Centro Tecnológico Municipal também foi contemplado com
01 (um) Kit contendo 36 (trinta e seis) Chromebooks. No total foram adquiridos
756 (setecentos e cinquenta e seis) Chromebooks.
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No ano de 2019, a SME fez investimentos também nos laboratórios fixos e
por meio de pregão presencial, foram adquiridos para estes espaços Kits de
Robótica e Placas de Desenvolvimento e Programação, equipamentos estes que
podem ser integrados ao uso dos Chromebooks e que estimulam os estudantes
no ensino de ensino e aprendizagem.

Figura 117 - Estudantes em aula de robótica, 27/09/2019

Fonte: https://lucasdorioverde.portaldacidade.com/noticias/educacao/professores-de-lucas-dorio-verde-passarao-a-ensinar-robotica-em-sala-de-aula-2606 . Acesso em: 07 out. 2020.

A Secretaria Municipal de Educação entregou ainda, no ano de 2019, para
todas as instituições de ensino do Ensino Fundamental, tablets para utilização
concomitante com os aparelhos de Smart TVs, sendo 01 (um) Tablet por sala de
aula. Com esse recurso, aliado à aquisição de internet, tornou-se possível ainda
o professor fazer os lançamentos de faltas de cada estudante, viabilizando
inclusive o acompanhamento da criança em tempo real pelo responsável.
Em 2019, foram enviados para as instituições da rede municipal de ensino,
03 (três) unidades do Kit EV3 para os anos finais, e no início de 2020, foram
enviados de 07 (sete) a 09 (nove) Kits de robótica da LEGO Wedo 2.0 para os
estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.
No intuito de adquirir a quantidade suficiente para distribuição de 01 (um)
tablet por professor de cada instituição do ensino fundamental, a SME investiu na
aquisição de mais tablets.
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Os investimentos em equipamentos de informática podem ser visualizados
na tabela a seguir.
Tabela 42 – Investimentos em equipamentos de informática, de 2017 a outubro de 2020

Distribuição/Equipamentos
Escola Municipal Olavo Bilac
Escola Municipal Eça de Queirós
Escola Municipal São Cristóvão
Escola Municipal Fredolino Vieira
Barros
Escola Municipal Érico Veríssimo
Escola Municipal Cecília Meirelles
Escola Municipal Menino Deus
Escola Municipal Vinícius de
Moraes
Escola Municipal Caminho para o
Futuro
Escola Municipal Cora Coralina
Centro de Formação
TOTAL

Tablets
52
52
35
35

Chromebooks
72
72
72
72

Robótica
11
11
10
10

35
52
52
50

72
72
72
72

10
11
8
8

52

72

11

-45
460

72
36
756

-8
98

Fonte: Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Os investimentos em tecnologia continuaram, em 2020, e em razão da
situação de emergência pública causada pandemia da COVID-19, a SME planejou
ações para aquisição de chips de celulares para os professores e estudantes.
Anterior à aquisição dos chips de telefonia, no início da pandemia, foi
possível o professor utilizar um Chromebook, se necessário, após assinatura de
um termo de responsabilidade para fazer uso diário dos equipamentos em Home
Office. Deste modo, esta ação permitiu que os profissionais realizassem o
planejamento das aulas virtuais através de links da Plataforma do Google For
Education, onde diariamente os alunos recebem atividades.

13.3 Laboratórios de ciências
A Secretaria Municipal de Educação revitalizou os Laboratórios de
Ciências, em parceria com os gestores escolares das instituições de ensino.
Foram adquiridos kits para o laboratório de ciências, que contemplaram 09 (nove)
instituições que ofertam o ensino fundamental.
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Os kits de laboratório escolar são compostos de microscópios monocular,
trinocular e esteroscópio, vidrarias, pinças, escovas, reagentes químicos,
cronometro, esqueleto humano, torso humano, coração e modelos de células,
para realização de experimentações como prática científica.
Figura 118 - Materiais e equipamentos dos kits para laboratórios de ciências, 07/08/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

Os laboratórios de ciências atendem as exigências do Documento de
Referência Curricular da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e da nova
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê a inserção da tecnologia
para que o estudante produza conhecimento, apropriando-se dela para resolver
problemas, inclusive criando novas formas de tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações.
E ainda, o Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de Lucas
do Rio Verde/MT, publicado no ano de 2019, salienta que “A experimentação é
muito utilizada como meio integrador de conhecimento no ensino de Ciências”.
(LUCAS DO RIO VERDE, 2019, p. 113).
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Os laboratórios permitem um suporte efetivo e eficiente para a promoção
de inovações tecnológicas, geração de oportunidades de desenvolvimento e de
novas soluções na área da educação.
Diante de um mundo cada vez mais dinâmico, a Secretaria Municipal de
Educação investiu em materiais didáticos, equipamentos e infraestrutura para
modernizar os laboratórios de ciências das instituições da rede municipal,
contribuindo para a transformação científica dos espaços escolares e para melhor
qualidade da educação luverdense.
Tabela 43- Investimentos nos laboratórios de ciências, outubro 2020
UNIDADE ESCOLAR

QUANTIDADE DE KITS

INVESTIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC

01

R$ 18.480,40

ESCOLA MUNICIPAL EÇA DE QUEIRÓS

01

R$ 19.707,82

ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO

01

R$ 19.707,82

ESCOLA MUNICIPAL FREDOLINO VIEIRA
BARROS

01

ESCOLA MUNICIPAL ÉRICO VERISSÍMO

01

R$ 18.480,40

ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

01

R$ 19.707,82

ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS

01

R$ 18.480,40

ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES

01

R$ 18.480,40

ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO PARA O
FUTURO

01

R$ 19.707,82

R$ 18.480,40

TOTAL
R$ 171.233,28
09
Fonte: Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

No ano de 2017, somente duas instituições de ensino possuíam
laboratórios de ciências, a EMEF Olavo Bilac e a EMEF Eça de Queirós, que
conforme detalhamento, acima, receberam novos materiais para otimizar o
processo de ensino e aprendizagem.
Considerando a necessidade de espaço físico adequado para instalação
dos laboratórios nas instituições de ensino, que ainda não possuíam laboratórios,
a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as equipes gestoras das
instituições, reformaram e/ou adaptaram os espaços para funcionamento dos
laboratórios: Escola Municipal Érico Veríssimo, Escola Municipal Vinícius de
Moraes, Escola Municipal Cecília Meireles, Escola Municipal Caminho Para o
Futuro, Escola Municipal Menino Deus, e Escola Municipal Fredolino Vieira
Barros. Na EMEIEF São Cristóvão foi construído um espaço físico específico para
laboratório de ciências, também, em parceria com a gestão escolar.
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Nos projetos de ampliação da Escola Municipal Cecília Meireles e de
construção da Escola Municipal Cora Coralina, estão contemplados os espaços
para a implantação dos laboratórios de ciências ao público-alvo do ensino
fundamental.

172

14 AULAS DE APOIO PEDAGÓGICO

14.1 Relato
As Aulas de Apoio Pedagógico, dentre outras ações da SME, visam atender
as metas do Plano Municipal de Educação (PME) conforme Lei Municipal nº 2.438
de 24 de junho de 2015, e atualizada pela Lei Municipal nº 3.020/20 que prevê as
seguintes metas:
 Meta 2: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do Ensino Fundamental e
 Meta 6: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir as médias nacionais para o IDEB.
Desde o ano de 2017 as Aulas de Apoio Pedagógico eram ofertadas
mediante a solicitação das instituições de ensino, com a apresentação de um
plano de intervenção a ser desenvolvido com os estudantes público alvo do apoio
pedagógico. O plano de intervenção era analisado pela Divisão de Assessoria
Pedagógica, e então, a SME liberava as aulas e os profissionais para atender a
demanda de estudantes da instituição.
A aulas de apoio pedagógico nas instituições de ensino tinha como foco os
componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática e eram somente
ofertadas aos estudantes matriculados a partir do 3° ano do ensino fundamental.
Em 2019, ampliou-se o atendimento de aulas de apoio pedagógico para os
estudantes a partir do 2º ano até o 9º ano do ensino fundamental, visto que, de
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de
Referência Curricular (DRC/LRV), os estudantes devem ser alfabetizados até o
final do 2° ano que é considerado o final da etapa de alfabetização. Devido ao
aumento da demanda, surgiu então, a necessidade de reestruturar as aulas de
apoio na rede municipal de ensino.
Com o Projeto Alfabetização, Letramento, Formação e Acompanhamento
(ALFA), implantado em abril de 2019, foi possível nortear o trabalho das aulas de
apoio, além da oferta de formação continuada aos professores. Para a
organização do trabalho, foi estipulado uma carga horária de 4 horas semanais
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para atendimento específico do estudante nos componentes curriculares de
Língua Portuguesa e Matemática.

14.2 Projeto ALFA

A Secretaria Municipal de Educação implantou em 2019, o projeto
Alfabetização Letramento Formação e Acompanhamento (ALFA) com salas para
Apoio Pedagógico e concomitantemente promoveu formação continuada aos
professores que atuam com os estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental.
O Projeto ALFA contemplou 06 (seis) instituições de ensino fundamental, 35 (trinta
e cinco) professores, e 1.021 (mil e vinte e um) estudantes, no período de abril a
outubro de 2019.
Figura 119 - Formação dos profissionais do projeto ALFA, 26/06/2019

Fonte: Departamento Pedagógico e Formação, 2019.

A formação dos professores prioriza uma abordagem da teoria e prática,
com necessidades formativas indicadas pelos professores, dentre elas: hipótese
de escrita; estratégias para ensinar divisão; dificuldades de aprendizagem; oficina
de jogos; ler para escrever...escrever para aprender; utilização de material
dourado no ensino da matemática. Foram elaborados os eixos norteadores das
aulas de apoio do 1º ao 9º ano, conforme tabelas abaixo.
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Tabela 44 –Eixos norteadores do apoio 1° ao 5° ano

Apoio
Pedagógico

Componentes Curriculares

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

SEM

AN.

SEM.

AN.

SEM.

AN.

SEM.

AN.

SEM.

AN.

Alfabetização e Letramento

2

80

2

80

2

80

2

80

2

80

Alfabetização e Letramento
Matemático
TOTAL DA MATRIZ

2

80

2

80

2

80

2

80

2

80

4

160

4

160

4

160

4

160

4

160

Duração da Aula...................................2h
Carga Horária Semanal ........................4/h
Nº de Dias Anual.................................200
Carga Horária Anual.........................160/h
Fonte: Departamento Pedagógico e Formação, 2020.

Tabela 45 – Eixos norteadores do apoio 6° ao 9° ano

Componentes Curriculares

6º ANO

Apoio
Pedagógico

SEM

AN.

7º ANO

8º ANO

9º ANO

SEM.

AN.

SEM.

AN.

SEM.

AN.

Alfabetização e Letramento

2

80

2

80

2

80

2

80

Alfabetização e Letramento
Matemático

2

80

2

80

2

80

2

80

TOTAL DA MATRIZ

4

160

4

160 4

160 4

Duração da Aula...................................1h50min
Carga Horária Semanal ........................3h40min
Nº de Dias Anual....................................200
Carga Horária Anual..............................145/h
Fonte: Departamento Pedagógico e Formação, 2020.

O objetivo principal das Salas de Apoio Pedagógico da Rede Municipal de
Ensino de Lucas do Rio Verde é buscar alternativas para superar as dificuldades
de aprendizagem a fim de que os alunos possam progredir no processo de
construção e reconstrução de conhecimento, avançando no seu ciclo de
formação, proporcionando a reconstrução de conceitos que o reconduzam às
situações de interação no grupo ao qual pertence, através de práticas
pedagógicas diferenciadas.
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Seguem tabelas demonstrativas das matrizes de referências do 1º ao 9º do
Projeto ALFA.
Quadro 10 – Matriz de referência do apoio 1° ao 5° ano

Componentes Curriculares Língua Portuguesa e Matemática

Apoio Pedagógico

Oralidade: compreender práticas de linguagem que ocorre em situação oral.
Leitura e escrita: compreender as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do
leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua
interpretação.
Análise Linguística/Semiótica: procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e
avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos
e multissemióticos).
Produção de Textos: compreender as práticas de linguagem relacionadas à interação e à
autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes
finalidades e projetos
Números: quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados
em quantidades
Álgebra: representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de
situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.
Geometria: posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de
figuras planas e espaciais.
Grandezas e medidas: comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado
da comparação por meio de um número.
Probabilidade e Estatística: tratamento de dados, conceitos, fatos e procedimentos
presentes em muitas situações - problema da vida cotidiana.
Fonte: Departamento Pedagógico e Formação, 2020.
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Quadro 11 – Matriz de referência do apoio 6° ao 9° ano

Componentes Curriculares Língua Portuguesa e Matemática

Apoio Pedagógico

Oralidade: compreender práticas de linguagem que ocorre em situação oral.
Leitura e escrita: compreender as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do
leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua
interpretação.
Análise Linguística/Semiótica: procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e
avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos
e multissemióticos).
Produção de Textos: compreender as práticas de linguagem relacionadas à interação e à
autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes
finalidades e projetos
Números: quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em
quantidades
Álgebra: representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de
situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.
Geometria: posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de
figuras planas e espaciais.
Grandezas e medidas: comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado
da comparação por meio de um número.
Probabilidade e Estatística: tratamento de dados, conceitos, fatos e procedimentos
presentes em muitas situações - problema da vida cotidiana.
Fonte: Departamento Pedagógico e Formação, 2020.
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15. SALAS DE LEITURAS E BEBETECAS
15.1 Relato

A Lei Federal nº 12.244 de 24 de maio de 2010, dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país:
Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas
de ensino do país contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.
Art.2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção
de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer
suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura (LEI
12.244/2010)

A rede municipal de ensino ainda possui nas dependências das instituições
de ensino as salas de leituras e bebetecas, pois uma biblioteca é um local que
prevê acervo bibliográfico onde é possível fazer empréstimos e devolução de
livros e necessita de um Bibliotecário com habilitação específica para organizar e
gerenciar seu funcionamento. Já as salas de leituras e as bebetecas
proporcionam espaços físicos com acervos bibliográficos, que podem ser
coordenadas por professores responsáveis para incentivar a atividade de leitura,
debates e contação de histórias.
Figura 120 - Sala de Leitura da EMEIEF Fredolino Vieira Barros, 13/03/2019

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Em Lucas do Rio Verde 10 (dez) instituições de ensino da rede municipal
possuem salas de leituras e tem como principal objetivo incentivar a leitura e
proporcionar uma prática de ensino que venha estimular no estudante a
construção do seu conhecimento, despertando o interesse pela leitura e escrita,
de forma espontânea e prazerosa.
Na educação infantil, 05 (cinco) instituições de ensino tem o espaço de
bebeteca, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades lúdico-literárias.
Algumas instituições de ensino, sendo 04 (quatro) delas, não possuem espaço
específico para salas de leituras, mas nas salas de aulas tem o cantinho da leitura,
onde há livros que os estudantes possam manusear, e as professoras realizam
contação de histórias com o objetivo de despertar o interesse e gosto pela leitura.
Na Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em
relação à leitura estão explicitados no campo de experiências. De acordo com a
BNCC:
Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as
crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As
experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador
entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do
gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do
conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos,
fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com
diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita,
a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de
manipulação de livros [...]. (BNCC, 2017, p. 42).

Através das histórias infantis, os estudantes desenvolvem aspectos como:
afetividade, curiosidade, criatividade e a imaginação, vivenciando plenamente as
etapas da sua vida, sem perder o encanto peculiar a cada uma delas.
O Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde (DRC/LRV),
ressalta a importância da contação de histórias na educação infantil:
Direitos de aprendizagem no campo de experiências: corpo, gestos e
movimentos conviver com crianças e adultos experimentando marcas da
cultura corporal nos cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes
circenses, escuta de histórias e brincadeiras. (DRC/LRV, 2018 p 44).

As salas de leituras e as bebetecas, nas instituições de ensino são espaços
para promover o estímulo à criação, a curiosidade, à busca e consolidação do
conhecimento. Elas propiciam a formação de leitores e de pesquisadores e,
consequentemente, a construção da cidadania. A sala de leitura da EMEIEF São
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Cristóvão foi instalada em um container, com recursos da Secretaria Municipal de
Educação, no ano de 2019.
Figura 121 - Bebeteca da CEI Aquarela, 04/09/2020

Fonte: Arquivo do Centro de Educação Infantil Aquarela, 2020.

As salas de leituras e as bebetecas seguem com o propósito da atual
gestão em transformar Lucas do Rio Verde na Cidade do Conhecimento.
A Secretaria de Educação de Lucas do Rio Verde, bem como os Conselhos
Deliberativos das Comunidades Escolares (CDCEs), investem em materiais
apropriados para as salas de leituras e bebetecas, com o intuito de desenvolver o
mundo da imaginação, da escuta, enriquecer o vocabulário, e desenvolver no
estudante um trabalho gradual e contínuo que estimule o hábito de leitura,
oportunizando o gosto e o prazer pela leitura.
Abaixo segue tabela com o número de exemplares de cada instituição de
ensino, totalizando 56.094 (cinquenta e seis mil e noventa e quatro).
Quadro 12 - Quantidade de acervo, em 2020

INSTITUIÇÃO
CIEI ANJO GABRIEL
CEI AQUARELA
CEI BALÃO MÁGICO
EM CORA CORALINA
CEI GIRASSOL
CEI PAULO FREIRE
CEI PEQUENO PRÍNCIPE
CRECHE M ANJO DA GUARDA

Nº DE EXEMPLARES
5.742
1.096
1.800
808
331
51
1.013
681
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CRECHE M IRMÃS CARMELITAS
VEDRUNA
CRECHE M MENINO JESUS
EMEF CAMINHO PARA O FUTURO
EMEF CECILIA MEIRELES
EMEF EÇA DE QUEIRÓS
EMEF ÉRICO VERÍSSIMO
EMEIEF FREDOLINO VIEIRA BARROS
EMEIEF MENINO DEUS
EMEF OLAVO BILAC
EMEIEF SÃO CRISTÓVÃO
EM VINÍCIUS DE MORAES
TOTAL

DE

1.060
2.034
1.381
2.810
8.400
900
4.268
6.232
5.083
8.404
4.000
56.094

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Os materiais das salas de leituras e as bebetecas abrangem temas
diversificados para atender o público-alvo de cada instituição de ensino, de acordo
com a etapa que a instituição atende.
Figura 122 - Sala de Leitura da EMEF Vinícius de Moraes, 02/09/2020

Fonte: Arquivo da EMEF Vinícius de Moraes, 2020.

Os livros são essenciais para o processo de aprendizagem dos estudantes
e se faz necessário estimular os momentos de leitura desde a infância, dessa
forma, os estudantes desenvolve um maior domínio da linguagem, a criatividade
e o potencial de concentração. Além disso, é importante destacar os pontos
positivos que o exercício da leitura pode trazer para os estudantes de modo geral:
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como memorização de histórias, incluindo lugares descritos, personagens e
situações; aquisição de novos conhecimentos e visões de mundo diferenciados;
enriquecimento de vocabulário; habilidades de interpretação de textos, entre
outros. Assim, é possível perceber que o hábito de ler é um grande aliado do
processo de aprendizagem.
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16 ESCRITURAÇÃO E PROCESSO ESCOLAR
16.1 Relato
A Divisão de Escrituração Escolar por meio do Setor de Escrituração e
Processo Escolar tem como finalidade planejar, coordenar e promover a execução
de todas as atividades das unidades de ensino da rede pública municipal
orientando, controlando e avaliando resultados, isso inclui:
 Organizar o período de matrículas dos estudantes da rede municipal de
ensino;
 Atender os dispositivos legais (Resolução nº 04/2010 da Câmara de
Educação Básica do CNE, que define as diretrizes da Educação Básica e
as Resoluções do Conselho Municipal de Educação (CME);
 Orientar os profissionais do cargo TAE - Área secretaria nas ações de rotina
administrativa quanto ao recebimento, manuseio e arquivamento correto da
documentação escolar;
 Analisar Ata de Resultados Finais das turmas das instituições de ensino da
Rede Municipal;
 Orientar e acompanhar o processo de inserção/correção, e envio dos
dados do Censo Escolar por meio da migração para o site oficial do
Ministério da Educação (MEC), bem como a movimentação escolar no
Censo Educacional, matrícula/transferência/evasão/falecimento.
 Orientar e acompanhar os lançamentos e movimentações do Programa
Bolsa Família na Educação, através do Sistema Presença;
 Realizar treinamentos dos profissionais do cargo TAE - Área secretaria.
Com o aumento na demanda por vaga, anualmente, é reestruturado o
processo de oferta de matrículas, e também houve a necessidade de fazer gestão
junto à Secretaria de estado (SEDUC), visando a ampliação da estrutura física de
atendimento para a educação básica no município.

16.2 Censo escolar

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), o Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa
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declaratória realizada anualmente com a colaboração de todas as instituições
públicas e privadas que ofertam a educação infantil, ensino fundamental e médio.
A Secretaria Municipal de Educação, recebe as informações do INEP,
órgão responsável por todo processo do Censo Escolar, analisa e em seguida,
orienta as instituições de ensino da rede municipal para a inserção das
informações no Sistema de Gestão Escolar onde é realizada a migração dos
dados diretamente para o site do Censo Escolar.
O objetivo é levantar informações estatístico-educacionais sobre a
educação básica brasileira. Nesta pesquisa são coletados dados educacionais,
tanto sobre a infraestrutura da instituição de ensino, do pessoal docente,
matrículas, jornada escolar, rendimento e movimento escolar, por nível, etapa e
modalidade de ensino, dentre outros.
A coleta dos dados está dividida em duas etapas: 1ª etapa: aplicação dos
questionários de cadastro da escola, da turma, do aluno e do docente, e 2ª etapa:
informações de movimento e rendimento escolar.
Na 1ª etapa do Censo Escolar (Matrícula Inicial) também chamada de
Carga Inicial que tem como data base a última quarta-feira do mês de maio, o
MEC disponibiliza o Sistema Educacenso A Matrícula Inicial é a primeira fase de
coleta do Censo Escolar. Nessa fase são coletados dados de escolas, gestores,
turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, de todos os
estabelecimentos públicos e privados de educação básica e educação
profissional, com base na realidade das escolas na data de referência do Censo
Escolar.
Na 2ª etapa do Censo Escolar (Situação do Aluno) ou Carga Final que
acontece sempre na primeira quinzena de fevereiro do ano letivo subsequente, o
MEC disponibiliza o módulo Situação do Aluno que é a segunda etapa do Censo
Escolar da Educação Básica, e tem por objetivo coletar as informações de
rendimento e movimento, ao final do ano letivo, dos estudantes que foram
declarados na Matrícula Inicial do Censo Escolar.
Portanto, para fornecer informações sobre rendimento no Sistema
Educacenso, a escola declara a condição de aprovado, ou reprovado do aluno.
Há, também, outras situações em que o aluno pode se encontrar e que indicam o
movimento do aluno, e são elas: transferido, deixou de frequentar ou falecido.
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No entanto, para a educação infantil, modalidade de Educação de Jovens
e Adultos (EJA), e concluintes, a declaração da situação do aluno de acordo com
a etapa/modalidade de ensino pode diferir, sendo: Sem movimentação: disponível
para as turmas de educação infantil, nas quais não se aplicam as informações de
rendimento - aprovação ou reprovação; Curso em andamento: disponível para as
turmas de EJA e de educação profissional concomitante, subsequente e integrada
a EJA, pois essas etapas podem apresentar duração do período letivo e
organização do ensino diferenciados; Concluinte: disponível para as turmas em
etapas de conclusão do ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos
ou educação profissional.
A data de referência para as escolas informarem seus dados educacionais
ao Censo Escolar constitui o Dia Nacional do Censo Escolar. A data de referência
é a última quarta-feira do mês de maio.

16.3 Sistema presença
O Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa
Família na Educação (Sistema Presença) foi desenvolvido em uma plataforma
Web, a fim de permitir o acesso ao Sistema em todas as regiões do País.
O Sistema Presença é uma tecnologia social de acompanhamento e
monitoramento da frequência escolar de estudantes beneficiários (as) do
Programa Bolsa Família (PBF), em situação de vulnerabilidade no âmbito da
condicionalidade Educação do Programa Bolsa Família.
A Condicionalidade a ser cumprida na educação é realizar a matrícula dos
beneficiários, atualizar a informação da matrícula escolar no referido Sistema,
realizando bimestralmente, acompanhamento e registro da frequência escolar das
crianças e adolescentes com perfil educação (faixa etária de 06 a 17 anos),
efetuado por meio do Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do
PBF (Sistema Presença/MEC), mantido pelo Ministério da Educação.

16.4 Escola campeã e escola net
A Secretaria Municipal de Educação utiliza um Sistema de Gestão
Educacional chamado Sistema Escola Campeã de uso on/off-line utilizado nas
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secretarias escolares, e Setor de Escrituração e Processo Escolar da SME. Utiliza
também, o módulo da Plataforma Escola Net, via web de uso dos professores,
coordenadores e pais, interligado via internet.
Esse Sistema são contratados por processo licitatório. Na atual gestão a
contratação foi viabilizada por Adesão ao Pregão Eletrônico 002/2017, que gerou
o contrato nº 0035/2017, continuando assim a prestação de serviços de locação
de sistema de gestão educacional, que posteriormente foi sendo aditivado

16.5 Gerenciamento de rematrículas, pré-matrículas e matrículas

A Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de atender toda
demanda da Educação Básica do Ensino Público, em idade obrigatória, e em
consonância com a Lei nº 9394/96, que ampara o acesso e permanência na
escola, organiza o processo de rematrículas, pré-matrículas e matrículas nas
instituições de ensino das redes públicas, através do parâmetro de zoneamento
urbano/rural, em que é considerado a demanda populacional e o número de vagas
nas instituições de ensino de educação básica existentes, assim o zoneamento
possibilita ao estudante estar matriculado o mais próximo de sua residência.
Esta organização se faz com a Comissão Conjunta de Reordenamento da
Rede Pública de Ensino de Lucas do Rio Verde, instituída pela Portaria nº
962/2015, e atualizada pela Portaria nº 971/2020.
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Escrituração
e Escolar organiza os dados pertinentes da demanda a ser atendida no ano letivo
subsequente, bem como, a quantidade de turmas, turnos e modalidade de ensino
que serão ofertadas na rede pública de ensino do município, e cientifica a
Comissão Conjunta para subsidiar os encaminhamentos e tomadas de decisões,
onde a prioridade máxima é atender 100% (cem por cento) da demanda
manifesta, em idade obrigatória, no município.
A efetivação das rematrículas e matrículas dos estudantes na rede
municipal de ensino, ao final e início do período letivo, até o ano de 2019, era
realizada, de forma presencial, nas instituições de ensino mais próxima da
residência da família. A partir de então, iniciou-se o processo de pré-cadastro de
matrículas, por meio de sistema digital. Neste ano de 2020, todo o processo de
rematrícula, pré-matrícula, e matrículas, está sendo realizado por meio de um
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Sistema de Gerenciamento Educacional. Caso os pais ou responsáveis tenham
dificuldades de acesso à internet foi disponibilizada uma “Central de Vagas” para
dar suporte a eles.
Figura 123 – Atendimento na central de vagas, 30/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

As demandas de matrículas são direcionadas para as instituições de ensino
público localizadas no zoneamento, conforme o número de vagas existentes, e se
não houver, a Secretaria Municipal de Educação, após a análise do número de
matriculados em cada turma, remaneja a matrícula para a instituição de ensino
que possa fazer a inserção.
Ao longo desses quatro anos, de 2017 a 2020, aumentou significativamente
a demanda de estudantes atendidos.
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17 CURRÍCULO ESCOLAR HUMANIZADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

17.1 Relato

Nos anos de 2017 e 2018, a Rede Municipal de Ensino tinha como
Documento Pedagógico, até então, a denominada Proposta Curricular que
compreendia o conjunto de 03 (três) cadernos distintos: Proposta Curricular para
Educação Infantil; Proposta Curricular 1º ao 5º ano - Ensino Fundamental; e
Proposta Curricular 6º ao 9º ano - Ensino Fundamental.
A Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental, tanto dos anos iniciais
como dos anos finais, contemplava as disciplinas: Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, Informática, História,
Geografia, Ensino Religioso e Filosofia.
A Proposta Curricular da Educação Infantil, trazia os Eixos: Formação
Pessoal e Social que contemplava: Identidade e Autonomia, Inserção e
Acolhimento e Adaptação; Promoção a Saúde, contemplava: Hábitos Alimentares,
Práticas de Higiene Física, e Necessidades de Cuidados Básicos e preventivo; e
Conhecimento de Mundo: Ciências Naturais, Matemática e Linguagem Oral e
Escrita.
Para avaliação da aplicabilidade dos conteúdos, nas duas etapas de
ensino, era utilizado os critérios I/T/C – I: Conteúdo Introduzido, T: Conteúdo
Trabalhado e C: Conteúdo Consolidado. Assim, continha para cada área de
trabalho: Orientações Metodológica, Conteúdos e as considerações para
Avaliação.
Com o desafio de implementar a partir do começo do ano letivo de 2019,
as mudanças originadas da implantação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), homologado pela Portaria Nº 1.570 , de 20 de dezembro de 2017, do
Ministério de Estado da Educação (MEC), a Secretaria Municipal de Educação
de Lucas do Rio Verde foi a primeira em todo o território mato-grossense a
homologar o próprio Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde
– DRC/LRV da Rede Municipal de Ensino, pelo Ato Normativo nº 01 de 23 de
janeiro de 2019, publicado pela Secretaria Municipal de Educação (SME).
Durante os processos de estudos e organização para o novo documento,
os educadores de Lucas do Rio Verde tiveram a possibilidade de participar
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ativamente dos mesmos, considerando a divulgação nacional, estadual e na rede
municipal de ensino, assim sendo na reestruturação da Proposta Curricular de
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e conforme o que se
segue:
Nos meses de abril a agosto de 2018, a Comissão instituída por meio da
Portaria nº 620 de 08/05/2018, sob a responsabilidade da Divisão de Assessoria
Pedagógica planejou e organizou todas as etapas do processo de implementação
da BNCC, e Reelaboração da Proposta Curricular do Município. Neste período
foram organizadas as equipes de trabalho.
No mês de agosto de 2018, por meio de reunião com as equipes gestoras,
elas foram convidadas a participarem da consulta pública do Documento
Preliminar da Proposta Curricular do Território Mato-Grossense, que aconteceu
no período de 21 a 30 de agosto de 2018. As equipes gestoras foram orientadas
a acompanhar os professores, neste momento, para que os mesmos fizessem as
contribuições de maneira clara e coerente.
Cada instituição de ensino elaborou um cronograma de estudo, no qual
todos os professores pudessem contribuir com o documento. Estas atividades
foram registradas através de uma lista de contribuição e registros escritos das
mesmas. Documentos estes, encaminhados a SME para contagem de horas para
certificação.
No dia 30 de agosto, nas dependências da EMEF Vinícius de Moraes
aconteceu o primeiro encontro das equipes de elaboração, instituídas pela
Portaria nº 620 de 08/05/2018, onde foi apresentado como seria todo o processo
de estudo e implementação da BNCC no município, conforme a seguir:
 Em 2018 - reelaborar a proposta Curricular Municipal;
 Em 2019 - reelaborar os Projetos pedagógicos das Instituições de Ensino;
 Em 2018/2019 - formação de professores para trabalhar com a BNCC e
repensar as avaliações.
Para as ações referentes a 2018, ficou estabelecido que o documento seria
elaborado por grupos de estudos, resguardando 60% (sessenta por cento) das
habilidades a serem adquiridas pelos estudantes, apresentada no documento
nacional, e no documento Curricular Preliminar do Estado de Mato Grosso, que
trata da parte diversificada dentre os 40% das habilidades para os estudantes.
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Assim, num paralelo entre os dois documentos, pós análise do documento
vigente foi possível construir o novo documento curricular da rede municipal. As
equipes de trabalho promoveram encontros semanalmente de setembro a
novembro, por segmentos e etapas.
Nestes estudos, em consenso, foi definido pela elaboração dos seguintes
documentos:
 Concepções para a Educação Básica;
 Proposta Curricular para a Rede Municipal de Ensino – Educação Infantil;
 Proposta Curricular para a Rede Municipal de Ensino – Ensino
Fundamental Anos Iniciais;
 Proposta Curricular para a Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental
Anos Finais.
A Divisão de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
de Lucas do Rio Verde, conforme definida na Portaria nº 620 de 08 de maio de
2018, foi responsável pela organização e acompanhamento dos grupos de
trabalho.
A Equipe de Formação Continuada, ficou responsável por fazer o estudo
da BNCC com os professores do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais e a
Assessoria Pedagógica com a Educação Infantil.
Os professores do ensino fundamental foram organizados da seguinte
forma para o estudo nos encontros semanais da equipe de trabalho:
 Os professores do I segmento, divididos em 02 grupos:

grupo de

alfabetização (1º ao 3º) e o grupo com os professores de 4º e 5º ano.


Os professores de 6º ao 9º ano foram divididos em 03 grupos:

os

professores de Linguagem (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação
Física e Arte), os professores de Ciências da Natureza e de Matemática e
os professores de Ciências Humanas (História e Geografia) com os
Professores de Ensino Religioso.
Assim as ações realizadas seguiram o cronograma de Elaboração do
Documento de Referência Curricular, conforme sequência abaixo:
 No dia 12 de setembro a equipe de sistematização se reuniu no Auditório
dos Pioneiros, no Paço Municipal onde retomaram o planejamento
estabelecido anteriormente e alinharam os trabalhos. Pós leitura do
documento “Concepções para Educação Básica - Proposta Curricular para
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o Território Mato-Grossense”, para a elaboração do documento Municipal,
registraram as percepções de cada equipe e produziram um texto que deu
origem as Concepções da Educação Básica no Município.
 No dia 19 de setembro de 2018 foi apresentado um cronograma aos
professores participantes da equipe de trabalho definindo como
aconteceria os encontros macros das equipes. Conforme tabela abaixo
 No dia 26 de setembro a equipe se reuniu para a conclusão das percepções
de cada equipe de estudo, as apresentações e a conclusão do documento
Municipal. E definiram para o encontro posterior o trabalho voltado para a
estruturação da Proposta Curricular do Município.
 No dia 03 de outubro foi definido junto aos professores da equipe de
elaboração da proposta, os trabalhos a serem realizados referente a cada
etapa e a responsabilidade de cada equipe referente aos componentes
curriculares.
 No dia 10 de outubro os professores deram seguimento ao trabalho iniciado
no encontro anterior relativo ao referencial teórico da nova Proposta
Curricular Municipal, destacando sempre o processo comparativo entre a
BNCC, Proposta Curricular Mato-Grossense e Proposta Curricular
Municipal.
 No dia 17 de outubro foi definida a estruturação da Proposta Curricular
Municipal e como o documento deveria ser elaborado.
Assim o Documento Curricular da Rede Municipal de Ensino de Lucas do
Rio Verde/MT, foi elaborado de forma coletiva e democrática, e homologado pelo
Ato Normativo de DRC/LRV, nº 01 de 23 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a
homologação do Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de
Ensino de Lucas do Rio Verde – Etapas da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Concepções Curriculares, a ser implementado em todas as
Instituições de Ensino Municipal, no ano de 2019.
Considera-se Documento de Referência Curricular (DRC/LRV) o conjunto
de quatro documentos, que se complementam para a efetiva orientação do fazer
pedagógico: Concepções para a Educação Básica, Educação Infantil, Ensino
Fundamental Anos Iniciais e Finais, Área da Linguagem e Ensino Fundamental
Anos Iniciais e Finais, Áreas da Matemática, Ciências Humanas e Ciência da
Natureza.
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Em vigor desde janeiro de 2019, o DRC/LRV começou a ser implantado em
todas as instituições de ensino, neste ano de 2020, no total de 19 escolas da rede
municipal, por meio de diversas ações planejadas para subsidiar as equipes
gestoras na garantia da efetivação desse processo junto aos profissionais da
educação.
A implementação do DRC/LRV percorreu as seguintes etapas:
 Composição da Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do
Documento de Referência Curricular/LRV.
 Estudo para instituir diretrizes para a formação de todos os profissionais da
educação da rede municipal de ensino.
 Formação para a implementação do DRC/LRV através do Projeto Político
Pedagógico.
 Revisão do Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino.
 Estudo das Concepções Pedagógicas instituídas no DRC/LRV – Ateliê
Pedagógico.
 Formação Continuada para o novo Currículo.
 Reorganização da Matriz Curricular.
A Secretaria Municipal de Educação, para assegurar a efetiva
implementação do referido documento, instituiu a Comissão Técnica para
Monitoramento e Avaliação do Documento de Referência Curricular pela Portaria
nº 560 de 06 de maio de 2019, considerando que pela necessidade de alteração,
a Portaria vigente, neste ano de 2020, é a de nº 1477 de 25 de agosto, que entre
outras, tem como responsabilidade:
Art. 6 Compete a comissão técnica observar e propor ações
pedagógicas que garantam o processo de implementação do
Documento de Referência Curricular e que evidencie possibilidade de
inserção, adaptação e transição qualitativa dos estudantes entre turmas,
segmentos, etapas, e nos espaços escolares a fim de planejar ações
para o ano letivo de 2021.
Art. 7 Cabe a comissão técnica redigir, digitar e sistematizar as
alterações, se houver, do Documento de Referência Curricular para
Lucas do Rio Verde — Etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Concepções Curriculares.

As Diretrizes para a Formação dos Profissionais da Educação: Atividades
de

Aprendizagem,

Ações

de

Investigação

(pesquisa)

e

Ações

de

Aplicação/extensão foram a base para as discussões para a construção de uma
Política de Formação Continuada para a profissionalização na área da educação
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dos profissionais que compõem a rede municipal de Lucas do Rio Verde, a ser
estabelecida no ano de 2020.
Em consequência da implementação da BNCC, por meio do Documento de
Referência Curricular, as instituições de ensino tiveram o desafio de revisitar os
seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de forma aprofundada. Para tanto, a
Secretaria Municipal de Educação investiu na formação das Equipes Gestoras das
Instituições de Ensino.

Figura 124 - Formação sobre projeto político pedagógico na São Cristóvão, em 31/08/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

Na I Jornada de Inovação Pedagógica, em 2019, com a finalidade de
mobilizar todos os profissionais da educação do município, fora abordada a
seguinte temática: O Projeto Político Pedagógico após a aprovação da BNCC.
Foi celebrado, também, um termo de Cooperação Técnica de Formação
Continuada, Atualização e Desenvolvimento Profissional firmado entre Secretaria
de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (SEDUC), Centro de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), de
Sinop, e a Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde (SME).
Em suma, a formação das lideranças das instituições de ensino contou com
encontros formativos ministrados por profissionais qualificados que debateram as
seguintes temáticas:
 Princípios, Visão e Missão da Escola;
 Objetivos e finalidades da Educação - Metas da Escola;
 PPP e a organização do currículo sob o DRC;
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 Organização Curricular Didático-Pedagógica;
 Metodologia, avaliação, monitoramento;
 Gestão financeira, administrativa, da comunidade e gestão de pessoas;
 Os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa;
Com base nas Resoluções Normativas nº 01/2019 e 02/2019, do Conselho
Municipal de Educação (CME), a Secretaria Municipal de Educação (SME) cria e
valida juntamente com as equipes gestoras das instituições de ensino, a seguinte
estrutura para o Projeto Político Pedagógico:
1. Introdução/Apresentação
2. Diagnóstico da Unidade Escolar
3. Princípios, Missão, Valores e Visão da Escola
4. Objetivos e Finalidades da Educação
5. Metas da Escola
6. Princípios Direcionadores da Organização do Trabalho:
7. Concepção de Educação, de Criança e/ou Adolescente, de Currículo
Escolar, de Aprendizagem dos Alunos e de Avaliação da Aprendizagem
8. Princípios Norteadores e Organização Curricular e Didático - Pedagógica
Diversidade Da Educação
9. Fundamentos da Gestão Democrática, Participativa e Compartilhada
Relacionamento da Escola com a Comunidade
10. Formação e Continuada em Serviço dos Professores e dos Servidores da
Escola
11. Monitoramento e Avaliação da Implementação do PPP
12. Considerações Finais
13. Referências
Cada item, acima mencionado, é carregado de especificações que
aprofundam e refletem o fazer pedagógico na instituição de ensino, garantindo
assim, que a Base Nacional Comum Curricular, por intermédio do DRC/LRV e
consequentemente o PPP, seja desenvolvido em sala de aula de forma a atender
os objetivos e direitos de aprendizagem dos estudantes.
Em 2020, Considerando o momento em que o país enfrenta com a
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), sob a Lei federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020,

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
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coronavírus responsável pelo surto de 2019, e consequentemente o Projeto
Político Pedagógico, também necessitou de
complementado,

ser revisitado, revisado e

para evidenciar coerentemente a abordagem do Programa

Especial de Aulas não Presenciais, ofertada pela Rede Municipal de Ensino.
Para tanto, o Orientativo nº 006/2020 (SME/LRV) documento norteador
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, apresenta a estrutura para
subsidiar o trabalho da equipe gestora e sua comunidade a contemplar no PPP,
tratando especificamente do referido assunto, seguindo o disposto no Programa
Especial de Aulas não Presenciais.
O objetivo desse orientativo, é que além de subsidiar as Instituições de
Ensino garante que cada unidade escolar, descrevesse de forma clara e evidente
a realidade vivida neste período de Pandemia.
Embasado nas legislações municipal, estadual e nacional, sobre a Covid19, este orientativo considerou as Resoluções do Conselho Municipal de
Educação de Lucas do Rio Verde para o período de aulas não presenciais,
Resolução Normativa CME/LRV/MT nº 01/2020 e nº 03/2020, que tratam sobre as
normas a serem adotadas pelas instituições pertencentes ao Sistema Municipal
de Ensino de Lucas do Rio Verde - MT, enquanto perdurar as orientações
sanitárias sobre a situação de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), e
reorganização do calendário escolar.
Assim foi estabelecido como estrutura complementar para o PPP:
8.2.4 PROGRAMA DE AULAS NÃO PRESENCIAIS
8.2.4.1 Apresentação
8.2.4.2 Marco Legal
8.2.4.3 Calendário Escolar
8.2.4.4 Reestrutura Pedagógica em tempos de pandemia
8.2.4.4.1 O uso das Tecnologias
8.2.4.4.2 Planejamento Pedagógico e as Metodologias ativas
8.2.4.4.3 Atividades Pedagógicas não Presenciais
8.2.4.4.4 Monitoramento da aprendizagem e do fluxo
8.2.4.4.5 Avaliação
8.2.4.5 A formação continuada em tempos de pandemia
8.2.4.6 A jornada de trabalho dos profissionais da instituição de ensino em
tempos de pandemia
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Com o movimento de inovação proposto pela BNCC, e de articulação
curricular a partir do DRC/LRV 2019, houve a necessidade da adequação da
matriz curricular, documento base para estrutura de registros no sistema digital e
documentos escolares dos estudantes e instituições de ensino.
Assim, para o ano de 2019, a SME reorganizou a estrutura destes
documentos considerando o DRC/LRV, sendo que para a Educação Infantil
estabelece-se os Eixos Estruturantes da Educação Infantil, e para o Ensino
Fundamental, as Matrizes Curriculares para e Ensino Fundamental.
Na Educação Infantil, a principal mudança foi a organização curricular por
Campos de Experiências, onde, anteriormente denominava-se Eixos, e após as
alterações passa a registrar-se como Eixos Norteadores: Interação e Brincadeiras,
garantindo os Direitos de Aprendizagens.
Para o Ensino Fundamental, as alterações registradas, concentraram-se na
reorganização dos Componentes Curriculares por Área de Conhecimento. E para
a Educação em Tempo Integral ofertada através do Programa Ser Integral, nas
instituições de ensino da zona rural: Escola Municipal Fredolino Vieira Barros e
Escola Municipal São Cristóvão; e da zona urbana: Escola Municipal Érico
Veríssimo e Escola Municipal Caminho para o Futuro, toda a parte diversificada
que se caracteriza Atividade Complementar, também foram alinhadas para
assegurar as determinações do Documento de Referência Curricular de Lucas do
Rio Verde-MT.

17.2 Concepções
A concepção de aprendizagem para a rede pública municipal, sustentada
no documento DRC/LRV, estrutura-se em dois princípios presentes na BNCC, a
saber: a Educação como um direito humano inalienável, necessário para a
manutenção da dignidade humana; a Aprendizagem como um processo ativo e
significativo, pautado em competências e habilidades construídas nos contextos
escolares.
A concepção de avaliação está alicerçada em Hoffman (2015) que segundo
o DRC/LRV (2019, p 33) “[...] não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida
da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões com a
intenção de favorecer o máximo possivel o seu desenvolvimento”.
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Assim com a finalidade de conhecer e partir do que o estudante já sabe, a
avaliação tem em sua concepção o caráter inclusivo, para então no fazer
pedagógico programar e ofertar intervenções orientativas, desafiadoras e
regulares, por meio do olhar sensível e da escuta atenta do docente, mediante as
diferentes funções desta avaliação como: Diagnóstica, formativa e somativa.

Figura 125 - Caderno DRC/LRV das concepções para a educação básica, janeiro 2019

Fonte: Arquivo do Departamento Pedagógico e Formação, 2019.

17.3 Educação infantil – mais infância
A Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica, pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 9394/96, contemplando as fases
Creche para criança de 0 a 3 anos e Pré-escola de 4 a 6 anos.
O Caderno de Concepções para a Educação Básica apresenta o Currículo
na Rede Municipal a partir da perspectiva que o aluno é o sujeito da ação
educativa, e também o currículo na tansição entre a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, e define
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Essa transição deverá ser aticulada e atender ao seu propósito, na qual
haja uma adequação estrutural e pedagógica, uma união permanete
entre Educação Infantil e Ensino Fundamental para o sucesso do
Educando. (DRC/LRV, 2019 p 23).

O documento para a Educação Infantil parte das concepções da infância e
criança, do cuidar e educar, do planejamento e currículo para a Educação Infantil.
Portanto, conforme o Documento de Referência Curricular para a Educação
Infantil - DRCEI/LRV (2019, p. 8-17) considera “a criança um sujeito, protagonista
de sua aprendizagem, assim é observador, questionador, criativo, participativo,
explorador, com potencial para assimilar valores e construir conhecimento”.

Figura 126 - Caderno DRC/LRV da educação infantil, janeiro 2019

Fonte: Arquivo do Departamento Pedagógico e Formação, 2019.

Para além da educação como direito constitucional, estudos científicos
indicam que os estímulos positivos dados nos primeiros anos de vida são
fundamentais para o crescimento saudável da criança, e isso terá reflexos ao
longo de toda a sua vida adulta, mediante a superação de desafios e frustações
que irá enfrentar.
Nesta

vertente,

o

currículo

para

Educação

Infantil

prioriza

o

desenvolvimento integral da criança e a vida plena, complementando a ação da
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família e da comunidade, tendo assim o cuidar e educar como ações intrínsecas
no fazer pedagógico. Para a Educação Infantil no município de Lucas do Rio
Verde/MT a organização curricular é estruturada pelos campos de experiências
como: O Eu, o Outro e o Nós (EO), Corpo Gestos e Movimento (CG), Traços,
Sons, Cores e Formas (TS), Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EF) e
Espaços, Tempos, quantidades, Relações e Transformações (EF), que possui
como eixos norteadores as interações e brincadeiras.
Entende-se assim, que os saberes e conhecimentos se articulam na busca
por alcançar determinados objetivos, que se cumprem plenamente por meio do
papel mediador do (a) professor (a) e o responsável pela garantia dos direitos de
aprendizagens da criança que são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar,
Expressar e Conhecer-se.

17.4 Ensino fundamental de qualidade
Na promoção da oferta do ensino fundamental de qualidade aos
estudantes, mais do que uma relação de objetos de conhecimento, com objetivos
a serem avaliados, na perspectiva de classificação dos estudantes por seus níveis
de conhecimento e/ou cognitivo, o caderno do DRC/LRV que contempla o Ensino
Fundamental, parte da premissa de que todo o trabalho educativo e pedagógico
está ancorado em suas concepções formativas do sujeito.
Os Cadernos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais foram
subdivididos em áreas. O primeiro caderno compõe a Área de Linguagem e o
segundo se constitui pelas Áreas da Matemática, Ciências Humanas e Ciência da
Natureza.
Esta organização tem por intencionalidade, a não fragmentação do que se
ensina nos anos iniciais e finais, sendo que o profissional docente terá acesso aos
objetos de conhecimentos e habilidades que o estudante percorrerá, do 1º ao 9º
ano, por área do conhecimento, independente da etapa de ensino que leciona,
assegurando assim, a compreensão do trabalho pedagógico ininterrupto e
dinâmico permitindo o elo entre o que foi trabalhado, e o que

deve ser

aprofundado, para então dar continuidade ao processo de aprendizagem do
estudante, preparando-o para os desafios vindouros.
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A partir deste, o DRC/LRV (2019, p 15), para o Ensino Fundamental parte
da concepção que o currículo é a “forma de materializar o conjunto de
conhecimentos necessários para o desenvolvimento intelectualdo educando,
autônomos e criticos”, assim proporcionando ao mesmo, no espaço escolar a
formação da sua identidade pessoal e social.
Figura 127 - Cadernos DRC/LRV do ensino fundamental, janeiro de 2019

Fonte: Arquivo do Departamento Pedagógico e Formação, 2019.

Desta forma, a educação, pelo aprimoramento das habilidades permite ao
estudante o desenvolvimento das dez competências gerais, asseguradas na
BNCC, oportunizando e garantindo a formação de sujeitos participativos e
transformadores da sociedade, em mais solidária, justa e garantindo o uso do
meio ambiente com responsabilidade, respeito e a preservação do mesmo.
Neste prisma, o currículo escolar tem como princípios norteadores da ação
didática, o ensino por investigação, sequencia didática, atividade permanente,
projetos e com o advento das Tecnologias de Comunicação e Informação, o
ensino hibrido, por meio das metodologias ativas.
Nesta vertente, o trabalho no Ensino Fundamental, frente as suas duas
fases, traz a concepção de criança e adolescente. Nos anos iniciais a criança é
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compreendida a partir da sua participação e potencial de constução do seu fazer
historico e sua capacidde de aprendizagem sistematizada no espaço escolar,
como a leitura,escrita e aconstrução do pensamento lógico matemático, também
a capacidade de fetividade. Nos anos finais, período de transição entre a
dependência infantil e a maturidade do adulto, a concepção de adolescente
compreende “as transformações cognitivas envolvem o surgimento do
pensamento mais absrato e hipotético, a formação da identidade e o maior desejo
de autonomia e independência”. (DRC/LRV, 2019, p. 19) .

17.5 Educação em tempo integral - ser integral
A Educação em Tempo Integral, respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases,
9394/96 (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE), CF/1988 e o Plano Municipal
de Educação (PME) - Lei nº 2438/2015, revisado por meio da Lei nº 3.020, de 06
de janeiro 2020, está inscrita no campo das políticas públicas sociais, na
perspectiva de garantir as transformações sociais, econômicas e políticas,
contribuindo com o pleno desenvolvimento do ser humano, pela ampliação do
tempo na oferta do ensino escolar.
O DRC/LRV (2019, p. 63) afirma que “Essa ampliação da jornada escolar
é a oportunidade para o desenvolvimento de um projeto pedagógico em sintonia
com as necessidades, possibilidade, interesses e habilidades dos estudantes em
sua totalidade”, portanto parte da concepção que a Educação em Tempo Integral
para além da simples ampliação do tempo na Instituição de Ensino, requer a
organização de atividades, espaços e oportunidades de desenvolvimento da
aprendizagem dos sujeitos.
A partir desta concepção, o DRC/LRV de 2019, para o atendimento da
Educação em Tempo Integral, assegura aos estudantes o acesso à cultura, arte,
esporte, lazer, tecnologia, experimentação científica, direitos humanos, educação
ambiental, saúde e outros componentes articulados com as vivências, práticas
sociais e áreas do conhecimento pedagógico.
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17.6 Educação especial
A

parte diversificada do DRC/LRV(2019, p. 16-17), alicerça-se nas

concepções de conhecimento, que “remete-se ao conjunto de conhecimentos
essenciais, cientificos e filosóficos”, na busca da compreensão e transformação
dos fenômenos naturais e sociais; cultura, que constitui o modo de vida de um
grupo ou da população de um determinado local e a concepção de trabalho, que
na perspectiva da práxis humana, considerando o pontencial físico e espiritual do
estudante, possam construir suas condições de existência, de maneira individual
e/ou coletiva, respeitosa e humanizada.
Assim, o DRC/LRV, (2019 p. 43) evidencia que “a consolidação da inclusão
só será provavel quando os sistemas de ensino garantirem a todas as crianças
um educação de qualidade” e complementa:
A sociedade em geral precisa compreender que temos no espaço da
escola muitas divergências e que essas diferenças são necessárias para
o desenvolvimento intelectual das partes envolvidas, porém esse espaço
deve ser protegido da violência discriminatória que atinge as diversas
esferas de nossa sociedade. (DRC/LRV, 2019, p. 50).

Enquanto o Constituição Federal de 1988 (CF/98), no Art. 208, assegura
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência”,

a

Inclusão Escolar parte da concepção que a todo indivíduo deve ter o acesso,
permanência e atendimento escolar de forma igualitária, com serviços
especializados

e suplementares, em nível ascendente ao estudante com

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, e complementa DRC/LRV (2019, p. 42) “[...] envolve o princípio
democrático de educação para todos inserida na transversalidade das diferentes
etapas e modalidades da educação escolar”.
Em atenção à demanda da política pública para o atendimento da
Educação Especial, por meio do Decreto nº 4.385 de 08 julho de 2019, foi
instituído no município de Lucas do Rio Verde/MT, o Programa de Atendimento
Multidisciplinar Especializado - Anjos da Escola. Este Programa tem por objetivo
auxiliar o processo de inclusão escolar dos alunos com necessidades
educacionais especiais através de avaliação, encaminhamento a serviços
especializados, e acompanhamento pedagógico.
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A partir da concepção holística e humanizada do estudante na sua
integralidade, o trabalho pedagógico tem como proposta o ensino para a
diversidade de gênero, credo, condição física, cognitiva, social e/ou econômica,
raça e cultura.

17.7 Currículo de aulas não presenciais – pandemia (COVID-19)
A Secretaria Municipal de Educação, em atenção a situação de emergência
na saúde pública em função da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus
(COVID-19), juntamente com as Escolas Municipais, a partir do Decreto Municipal
nº 4.667, de 17 de março de 2020, e normatizado pelo CME/LRV/MT por meio das
Resoluções Normativas nº 001 e 003/2020, adotou como uma das estratégias de
enfrentamento inicial a suspensão do atendimento presencial nas instituições de
ensino, e o lançamento de aulas com atividades pedagógicas através de sistema
informatizado para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Lucas
do Rio Verde-MT.
A suspensão das aulas presenciais, e a reorganização das aulas não
presenciais, respaldou-se inicialmente nas considerações apresentadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), e depois por todas as medidas legais sancionadas, em nível federal,
estadual e municipal para o enfrentamento da emergência de saúde pública.
Além do cumprimento das normas legais, pela proteção da saúde dos
estudantes, familiares, profissionais da educação e sociedade em geral, a oferta
de Aulas Não Presenciais teve a finalidade de mitigar os impactos educacionais e
a garantia dos direitos de aprendizagem dos estudantes, durante o período
isolamento social, ainda sem previsão de término.
Neste contexto, com referência a Resolução Normativa 001 de 2020 do
CME/LRV/MT, a Secretaria Municipal de Educação elaborou suas Diretrizes
Pedagógicas para o Programa Especial de Aulas Não Presenciais, com
recomendações

direcionadas

aos

Gestores

Escolares,

Coordenadores

Pedagógicos, Professores, Pais ou responsáveis e Alunos da Rede de Ensino a
serem desenvolvidas no período estabelecido, a fim de garantir aprendizagens
essenciais dos objetivos e objetos de conhecimentos.
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O Programa Especial de Aulas Não Presenciais foi ofertado no âmbito das
escolas da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde, nos níveis, etapas e
modalidades da Educação Básica, considerando as habilidades, objetos de
conhecimento e campos de experiências dispostos no DRC/LRV.
Nesta perspectiva, toda equipe da SME e profissionais da Educação das
Instituições de Ensino, trabalharam intensamente na organização das atividades
pedagógicas para que os estudantes da Educação Infantil ao 9° ano do Ensino
Fundamental pudessem de casa, continuar os estudos e aprendizagem escolar,
de forma remota.
De acordo com as Diretrizes apresentadas para a execução do Programa
Especial de Aulas Não Presenciais asseguram como estratégias pedagógicas a
serem contempladas em cada Instituição de Ensino.
I.

O docente deverá elaborar atividades semanais conforme o planejamento
de aulas pautado no DRC/LRV;

II.

É fundamental planejar atividades que fortaleçam as competências leitoras,
escrita e matemática, além das demais competências gerais e específicas
contidas em cada componente curricular e campo de experiência;

III.

As atividades elaboradas devem ser atrativas, coloridas de forma a
incentivar a criança e adolescente ao estudo;

IV.

Podem ser inseridos vídeos ou links para complementar a atividade a ser
desenvolvida;

V.

Para os alunos da Educação Infantil, enviar-se-á, por dia atividades
relacionadas a um campo de experiência, onde ao final da semana os
alunos terão realizado atividades de todos os campos estabelecidos na
Matriz Curricular;

VI.

Para os alunos do Ensino Fundamental, enviar-se-á, por dia, atividades
relacionadas a dois componentes curriculares, onde ao final da semana os
alunos terão realizado atividade de todos os componentes estabelecidos
na Matriz Curricular;

VII.

As atividades serão armazenadas em ferramenta digital, para garantir
acesso ao Coordenador Pedagógico, Professores, Assessoria Pedagógica
e equipe de Tecnologia da SME, além de assegurar o registro das
atividades em arquivos;
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VIII.

A Gestão e Coordenação Pedagógica deverão assegurar o contato via
mídias sociais entre professor e aluno (criação de grupos de WhatsApp);

IX.

As atividades serão disponibilizadas aos alunos via ferramentas digitais ou
materiais impressos;

X.

O professor deverá acompanhar as atividades realizadas pelos alunos e
dar feedbacks (utilizar-se do grupo de WhatsApp da turma para incentivar
os estudos e tirar dúvidas).
Com relação ao Currículo, por meio das Diretrizes Pedagógica para o

Programa de Aulas Não Presenciais na Rede Pública Municipal, resguarda além
da oferta a qualidade das atividades pedagógicas quanto aos componentes
curriculares e campos de experiências, considerando o material pedagógico de
estudos ofertado ao estudante, e a garantia de acesso a todos com igualdade,
assim define que pela ação pedagógica o docente deverá:
I.

Elaborar atividades, em consonância com o Documento de Referência
Curricular de Lucas do Rio Verde, (DRC/LRV).

II.

Realizar revisões de fixação e de verificação da aprendizagem, a partir dos
conteúdos ministrados durante o Programa Especial de Aulas Não
Presenciais, para serem aplicados no retorno às aulas presenciais.

III.

Indicar filmes, vídeos, documentários, sites, leituras, pesquisas, produção
textual, de acordo com os objetos de conhecimento ou campos de
experiências previstos para o período de regime especial de aulas não
presenciais com objetivo de incentivar os estudantes a profundar os
conhecimentos;

IV.

Garantir que os estudantes que não possuem acesso à internet, possam
ter seu direito de estudo assegurado por meio de atividades impressas pela
unidade escolar.

V.

O material desenvolvido será considerado como aula não presencial e deve
ser pensado de forma a atender a carga horária diária correspondente ao
conteúdo, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico, registrando se a frequência dos alunos de acordo como o desenvolvimento das
atividades propostas.
Ressalta-se que estas Diretrizes foram elaboradas contemplando ações de

responsabilidade de todos os segmentos, ou seja, professores, coordenadores
pedagógicos, gestores escolares, estudantes e familiares.
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Considerando a Resolução Normativa 003/2020 do Conselho Municipal de
Educação, no que se refere a carga horária considerada como aulas não
presenciais, em substituição às aulas presenciais, no Art. 4º, § 3º normatiza que
as atividades pedagógicas, “devem ser pensadas de forma a atender a carga
horária

correspondente

e

prevista

para

o

período,

considerando

as

especificidades das etapas e modalidades de ensino”.
Assim, por meio de ferramentas tecnológicas e profissionais capacitados e
habilitados, a rede municipal de ensino, assegurou neste ano de 2020 a
possibilidade de organização desse novo processo interativo de ensino e
aprendizagem.
Ao estudante sem acesso às mídias, ou equipamentos digitais é garantido
atividades impressas, a serem retiradas na unidade escolar em que está
matriculado. As atividades pedagógicas impressas, a serem entregues devem ser
encaminhadas com as devidas higienizações, por parte dos profissionais da
educação, bem como, os pais ou responsáveis, também devem tomar os devidos
cuidados na devolutiva dessas atividades, seguindo os protocolos de segurança
estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde, e também
do Ministério da Saúde
Quanto ao calendário escolar, a partir da Lei Nacional n° 14.040 de 18 de
agosto de 2020, a Resolução nº 003/2020 do CME/LRV/MT normatiza para a
Educação Infantil, observadas as Diretrizes Nacionais emanadas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), BNCC e o DRC/LRV, a dispensa da
obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima anual.
O Ensino Fundamental fica dispensado da obrigatoriedade do cumprimento
mínimo dos dias de efetivo trabalho escolar, porém, desde que cumprida a carga
horária mínima anual de 800 horas.
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18 INCLUSÃO EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL

18.1 Relato
A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é uma
modalidade de ensino embasada na defesa do direito de todos os estudantes com
ou sem deficiências, de conviver e frequentar as instituições acadêmicas para
participar e aprender juntos, isentos de todas as formas de discriminação.
Figura 128 - Parque inclusivo do CIEI Anjo Gabriel, 16/10/2019

Fonte: Arquivo do CIEI Anjo Gabriel, 2019.

Amparados pela Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases
9394/96, Diretrizes Nacionais da Educação Especial, Resolução CNE/CEB N° 2,
de 11 de setembro de 2001; Resolução nº 261/02 - CEE/MT e Decreto Nº 7.611
de 2011, e mais recentemente pela Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, através do Decreto nº 10.502, de 30 de
setembro de 2020, que tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos
com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso
ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais
elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde
a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional
especializado; formação de professores para o atendimento educacional
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação
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da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos
mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na
implementação das políticas públicas.
Na Gestão 2017 a 2020 foram realizados importantes investimentos para
qualificar ainda mais o processo de inclusão no ambiente educacional, e aprimorar
as ações e estratégias para o atendimento do público-alvo da Educação Especial,
tais como; adequações arquitetônicas em diversas escolas e espaços,
destacando-se os parquinhos inclusivos com brinquedos adaptados.
A política de formação específica para os professores das Salas de
Recursos Multifuncionais foi intensificada, com uma programação de eventos
englobando cursos, palestras, oficinas, mesas redondas, encontros de estudos e
trocas de experiências mensais.
Os eventos de formação foram desenvolvidos pela assessoria pedagógica
da educação especial, além de outros profissionais de renome, conhecidos
nacionalmente, para complementar e enriquecer a formação dos professores,
inclusive dos que atuam nas classes comuns que acolhem estudantes com
deficiência ou altas habilidades e transtorno global do desenvolvimento, bem
como, as equipes gestoras. Também participaram das formações sobre a
inclusão, os pais dos estudantes da rede municipal.
Figura 129 - Formação com pais do CEI Pequeno Príncipe, 27/08/2019

Fonte: Divisão de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

O objetivo deste trabalho foi a atualização e a motivação dos professores
para o desenvolvimento de recursos e estratégias inovadoras, favorecendo as
decisões quanto às necessárias adequações e produção de materiais didáticos e
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pedagógicos, a fim de complementar e/ou suplementar a formação do estudante,
visando eliminar as barreiras para sua plena participação na escola e fora dela.
Desde o início dessa gestão, os pais dos estudantes que frequentam a Sala
de Recursos Multifuncionais, foram envolvidos e tiveram a oportunidade de
participar mais intensamente da vida acadêmica dos filhos, recebendo as
orientações necessárias, através de palestras, rodas de conversas, gincanas e
semana de valorização da pessoa com deficiência.

18.2. Salas de recursos multifuncionais

O atendimento de estudantes nas Salas de Recursos Multifuncionais foi
instituído pelo MEC/SECADI, por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, e é
organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e a
participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da
Educação Especial, nas turmas das escolas comuns e, embora constitua oferta
obrigatória, frequentar é uma decisão do estudante, e ou de seus pais ou
responsáveis.
Em 2020, a rede municipal de ensino possui 19 (dezenove) instituições em
funcionamento, e dentre elas, 09 (nove) unidades mantém Salas de Recursos
Multifuncionais (SRMs) para atendimento dos estudantes, no turno inverso ao da
sala de aula comum.
Figura 130 - Número de estudantes atendidos nas salas de recursos multifuncionais
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Fonte: Divisão de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
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Devido a paralisação das aulas presenciais, em consequência da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19), no ano de 2020, os procedimentos de avaliação
para inserção, não foram possíveis de executar, e por isso resultou em um número
expressivo de estudantes aguardando os encaminhamentos necessários.
Tabela 46 - Dados de alunos concluintes nas SRMs, 2020

Instituições de Ensino

2017

2018

2019

2020

C.I.E.I Anjo Gabriel

09

10

17

10

E.M.E.F. Caminho Para o Futuro

10

04

08

16

E.M.E.F. Erico Veríssimo

10

04

08

10

E.M.E.F. Vinicius de Moraes

22

19

24

26

E.M.E.I.E.F. Menino Deus

23

25

31

14

E.M.E.F. Olavo Bilac

22

32

38

48

E.M.E.F. Eça de Queirós

24

33

24

24

E.M.E.F. Cecilia Meireles

27

18

18

22

E.M.E.I.E.F. São Cristóvão

07

10

11

10

TOTAL

154

155

179

180

Fonte: Sistema Escola Campeã. Mês de Referência, outubro, 2020.

As Salas de Recursos Multifuncionais da rede municipal de ensino foram
enriquecidas com a aquisição, por meio da SME, de uma grande variedade de
materiais e recursos pedagógicos que podem ser utilizados diariamente na ação
pedagógica a fim de favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos
estudantes, e ainda, os jogos e materiais pedagógicos confeccionados com
frequência pelos professores.
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Figura 131 - Atendimento na sala de recurso multifuncional, em 2019

Fonte: Divisão de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

18.3 Equipe multidisciplinar anjos da escola
O Programa Anjos da Escola foi criado e funcionava como um projeto até
o ano de 2019, quando foi totalmente remodelado e instituído pelo Decreto nº
4.385, de 08 de julho de 2019, que o tornou um Programa de Atendimento
Multidisciplinar Especializado - Anjos da Escola da Secretaria Municipal de
Educação apoiado pelas secretarias de Assistência Social, de Saúde e de
Segurança e Trânsito.
O Programa denominado Anjos da Escola está sediado na rua Palotina,
no Bairro Menino Deus e conta com uma profissional da área da saúde na função
de coordenadora e com profissionais da área de fonoaudiologia, serviço social,
psicologia e nutrição para o atendimento de estudantes, e também, com a
responsabilidade de orientar todos os profissionais da Secretaria Municipal de
Educação, incluindo os pais, a respeito do acompanhamento e medidas
educativas, além de realizar o trabalho extramuros com demais Secretarias e
Unidades que forem necessárias.
O objetivo é auxiliar no processo de inclusão escolar dos estudantes com
necessidades educacionais especiais por meio de avaliação, encaminhamento a
serviços especializados, e acompanhamento pedagógico. Segue demanda de
atendimentos.
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Quadro 13 – Demanda de profissionais, de 2017 a 2020
Serviço
Ano
Fonoaudiologia
Psicologia
Rede
Social
Municipal de
2017
01
-Ensino
2018
01
01
2019
02
01
2020
02
02
03
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, agosto de 2020.

Nutrição

Total Geral

02
02
02
02

03
04
05
07

Nesse ano de 2020, em razão das medidas preventivas para conter o
avanço da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), incluindo a suspensão das
aulas presenciais aos estudantes da rede municipal de ensino, não foi possível
contratar os profissionais especializados para os atendimentos necessários .
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19 PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
19.1Principais programas

19.1.1 Programa nacional do livro didático
O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) surgiu a partir
do Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, quando se criou o Instituto
Nacional do Livro (INL), ao longo dos anos, o programa foi se aperfeiçoando com
diferentes nomes e formas de execução.
Atualmente o PNLD é voltado à educação básica brasileira, e é uma política
pública executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
e pelo Ministério da Educação (MEC). Com o Decreto nº 77.107, de 4/2/76, o
governo passa a distribuir os livros didáticos para escolas e unidades federadas.
E com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, fica instituído Programa
Nacional do Livro Didático, destinado a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas
e literárias de forma sistemática, regular e gratuita. O PNLD é um dos maiores
programas de distribuição de livros do Brasil.
O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde
1997, tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos
alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura,
de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada: ou são
contempladas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental (anos
iniciais) e de educação de jovens e adultos, ou são atendidas as escolas de
ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. Hoje, o programa atende
de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica
cadastradas no Censo Escolar
Os materiais adquiridos vão diretamente para os alunos e professores das
escolas públicas participantes do Programa. A escolha do livro didático é feita
pelos professores e o material chega até as escolas por meio do Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Com a edição do Decreto nº 9.099,
de 18/07/2017, todos os Programas do Livro foram unificados. Assim as ações
de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários, anteriormente
contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo
Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), foram consolidadas em um
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único Programa, chamado Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD). A abrangência do Programa também aumentou, passando a incluir no
PNLD 2019 o atendimento à Educação Infantil, que atende Creche e Pré-Escola.
Os objetos de conhecimento dos livros, de acordo com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), seguem a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), em 22 de dezembro de 2017 foi publicada a Resolução
CNE/CP nº 2.
Em setembro do ano de 2018, profissionais da rede municipal de ensino
reuniram-se nas dependências do auditório dos Pioneiros da Prefeitura de Lucas
do Rio Verde, a assessoria pedagógica, coordenadores pedagógicos e
professores das instituições de ensino, da Creche, Pré-Escola e Ensino
Fundamental do 1º ao 5º ano, para a escolha unificada do livro didático 2019.
Os livros didáticos são para serem utilizados no triênio 2019/2020/2021. As
obras escolhidas foram as que a maioria dos representantes optou, e os livros que
foram escolhidos, como primeira opção, são os que o FNDE enviou para as
instituições de ensino, no ano de 2019, bem como, no ano de 2020. Conforme
quadro, abaixo.

Quadro 14– Obras escolhidas do PNLD, em 2018
PNLD 2019/2020/2021
EDUCAÇÃO INFANTIL
ETAPA

OPÇÃO

CÓDIGO

CADÊ? ACHOU

EDITORA

1ª

0284P19001

2ª

0286P19001

PRÁTICAS COMENTADAS PARA
INSPIRAR

BRASIL

1ª

0281P19003

APRENDER COM A CRIANÇA
EXPERIÊNCIA E
CONHECIMENTO

AUTÊNTICA

CRECHE – 0 A 3 ANOS
E 11 MESES

PRÉ-ESCOLA – 4 A 5
ANOS E 11 MESES

TÍTULO DA COLEÇÃO

POSITIVO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO
COMPONENTE
CURRICULAR

OPÇÃO

CÓDIGO

TÍTULO DA COLEÇÃO

EDITORA

1ª

0067P19011

ENCONTROS

FTD

2ª

0143P19011

APRENDER JUNTOS

SM

LÍNGUA PORTUGUESA
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1ª

0069P19021

LIGA MUNDO

SARAIVA

2ª

0125P19021

APRENDER JUNTOS

SM

1ª

0214P19041

CONECTADOS

FTD

2ª

0157P19041

BURITI MAIS HISTÓRIAS

MODERNA

1ª

0213P19051

CONECTADOS

FTD

2ª

0072P19051

LIGA MUNDO

SARAIVA

1ª

0209P19031

CONECTADOS

FTD

2ª

0230P19031

ODISSEIA

ÁTICA

1ª

0076P19061

LIGA MUNDO

SARAIVA

2ª

0085P19061

ÁPIS

ÁTICA

1ª

0216P19161

ENCONTROS

FTD

2ª

0175P19161

PRÁTICAS CORPORAIS

MODERNA

1ª

0092P19500

DA ESCOLA PARA O MUNDO

ÁTICA

2ª

0275P19500

APRENDENDO COM PROJETOS

EVOLUIR

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

ARTE

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO
INTEGRADOR

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

Em setembro de 2019, reuniram-se nas dependências do Centro de
Inovação e Tecnologia Educacional de Lucas do Rio Verde, a assessoria
pedagógica, coordenadores pedagógicos e professores de cada componente
curricular das instituições que ofertam do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano,
para a escolha unificada do livro didático 2020. As obras foram analisadas por
componente curricular, observando se os objetos de conhecimento estão
contemplados de acordo com o Documento de Referência Curricular (DRC/LRV)
do município de Lucas do Rio Verde.
Os livros didáticos escolhidos serão utilizados no triênio 2020/2021/2022,
conforme dispõe o quadro abaixo.

Quadro 15 – Obras escolhidas do PNLD para educação ensino fundamental – anos finais, em
2019.
PNLD - 2020/2021/2022
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO
COMPONENTE
CURRICULAR
LÍNGUA
PORTUGUESA

OPÇÃO

1ª

CÓDIGO

0005P20012

TÍTULO DA COLEÇÃO

GERAÇÃO ALPHA LÍNGUA
PORTUGUESA

EDITORA

SM
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LÍNGUA
INGLESA

2ª

0019P20012

PORTUGUÊS – CONEXÃO E USO

SARAIVA

1ª

0339P20092

ENGLISH AND MORE!

RICHMOND

2ª

0313P20092

WAY TO ENGLISH FOR
BRAZILIAN LEARNERS

ÁTICA

1ª

0300P20022

TELÁRIS MATEMÁTICA

ÁTICA

2ª

0028P20022

MATEMÁTICA BIANCHINI

MODERNA

1ª

0360P20042

VONTADE DE SABER HISTÓRIA

QUINTETO

2ª

0032P20042

HISTORIAR

SARAIVA

1ª

0033P20052

GERAÇÃO ALPHA GEOGRAFIA

SM

2ª

0031P20052

EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS

MODERNA

1ª

0390P20032

TEMPO DE CIÊNCIAS

BRASIL

2ª

0023P20032

INOVAR CIÊNCIAS DA NATUREZA

SARAIVA

1ª

0016P20062

MOSAICO ARTE

SCIPIONE

2ª

0379P20062

POR TODA PARTE

FTD

1ª

0304P20162

PRÁTICAS CORPORAIS EDUCAÇÃO FÍSICA

MODERNA

2ª

0003P20162

MANUAL DO PROFESSOR PARA
A EDUCAÇÃO FÍSICA

TERRA SUL

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

ARTE

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

19.1.2 Semana de educação para o trânsito

A Semana de Educação para o Trânsito realizada nacionalmente, com
temas específicos para cada ano civil, foi comemorada através de uma parceria
entre a Secretaria de Segurança no Trânsito e a Secretaria de Educação,
envolvendo os estudantes das escolas da rede municipal.
São programados eventos especiais e ações educativas diversificadas e
motivadoras, tais como observação do trajeto casa-escola e escola-casa; os
meios de transportes; regras e as diferenças de velocidades dos veículos nas ruas
e estradas; trabalho com massa de modelar para a confecção de carros, animais,
veículos e placas; panfleto lúdico para os alunos dialogar com os pais em casa ou
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com perdestes, ciclistas, passageiros de ônibus motocicletas e motoristas;
confecção de cartazes, desenhos e entrevistas.
A realização da Semana de Educação para o Trânsito, no mês de
setembro, conta com um planejamento prévio entre as referidas secretarias, os
profissionais da Guarda Municipal para realizar palestras direcionadas aos
estudantes nas instituições de ensino, com debate reflexivo sobre a importância
do conhecimento a respeito das regras de trânsito, a tolerância e respeito para
com o outro para prevenção de acidentes.
Figura 132 - Palestra na semana nacional do trânsito, em 2019

Fonte: Divisão de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Os

estudantes

que

participaram

das

atividades,

também

se

responsabilizaram por distribuir folders educativos para os demais estudantes da
escola. E as famílias são indiretamente também orientadas sobre a importância
de preservar a vida no trânsito.

19.1.3 A união faz a vida
A União Faz a Vida é um programa social da Fundação Sicredi Ouro
Verde/MT, com parceira com a Educação que dissemina os princípios de
Cooperação e Cidadania nas escolas, reforçando o Diálogo, Solidariedade,
Justiça, Respeito à Diversidade e Empreendedorismo, através de práticas de
educação cooperativa, possibilitando o protagonismo e a participação significativa
dos alunos.
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A metodologia que reforça o Programa A União Faz a Vida (PUFV), utiliza
a proposta de aprendizagem por descobertas, o professor incentivará os alunos a
explorar o tema, fazer perguntas, confrontar hipóteses, construir, representar suas
ideias, comunicar-se, expressar seus sentimentos e construir conhecimentos
sobre o mundo em que vivem, favorecendo a aquisição da aprendizagem
significativa.
No dia 07 de março de 2017, foi renovado o acordo de Cooperação entre a
Fundação Sicredi Ouro-Verde/MT, a Prefeitura Municipal, e Secretaria Municipal
da Educação, que juntas articulam meios e potencializam as formações e ações
de boas práticas dos educadores, proporcionando aos mesmos, palestras com
diversos profissionais e encontros formativos, conforme demonstrativos, abaixo.
Quadro 16 - Temas e carga horária de formação ofertada em 2017
TEMA/PÚBLICO

CARGA HORÁRIA

MÊS

Abertura ano letivo

02

Janeiro

Formação Coordenadores Locais

18

Fev./Jun.

Encontro Regional Coordenadores e Gestores

08

Abril

Formação Professores

16

Maio

Formação Continuada Coordenador Local

16

Maio

VII Encontro Estadual PUFV
08
TOTAL
68
Fonte: Elaborado pelo Departamento Pedagógico e Formação, 2017.

Junho

Quadro 17 - Temas e carga horária de formação ofertada em 2018
TEMA/PÚBLICO

CARGA HORÁRIA

MÊS

Abertura ano letivo

02

Janeiro

Formação Coordenadores Locais

18

Fev./Jun.

Habilitação PUFV Professores Novos

16

Abril

Encontro Regional Coordenadores e Gestores

08

Abril

Formação Professores

16

Maio

Formação Continuada Coordenador Local

16

Maio

VII Encontro Estadual PUFV
08
TOTAL
84
Fonte: Elaborado pelo Departamento Pedagógico e Formação, 2018.

Junho
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No ano de 2019, 25 (vinte e cinco) instituições de ensino: 04 (quatro)
Estaduais, 01 Especial, 17 (dezessete) Municipais e 03 (três) particulares, fizeram
adesão ao programa, e tiveram atendimento In loco, para orientações dos projetos
e distribuição dos materiais pedagógicos. Complementando as ações do PUFV,
em 2019, foi inserido o projeto: Colmeia da Imaginação, que atendeu 6 000 (seis
mil) crianças até 10 anos, e distribuiu 6 000 (seis mil) revistas das 19 (dezenove)
escolas: 02 (duas) Estaduais, 15 (quinze) Municipais, e 02 (duas) Particulares na
tenda de Contação de Histórias. As outras escolas foram atendidas in loco,
cobrindo um público de mais 2 .560 (duas mil quinhentas e sessenta) crianças.
Quadro 18 - Temas e carga horária de formação ofertada em 2019
TEMA/PÚBLICO
CARGA HORÁRIA

MÊS

Oficina de coordenadores e gestores

08

Fev. / Nov.

Formação Metodologia PUFV Professores

08

Maio

Habilitação PUFV Professores Novos

16

Maio

Encontro Regional Coordenadores e Gestores

09

Maio

Formação Continuada Coordenador Local

16

Maio

Educação Financeira Alunos

02

Maio

VIII Encontro Estadual PUFV
Jornada pedagógica Monitores

08
04

Junho
Agosto

Encontro Secretários

12

Agosto

Formação em Cooperativismo

06

Ago. / Set.

TOTAL

89

Fonte: Elaborado pelo Departamento Pedagógico e Formação, 2019.
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Figura 133 - Expedição Investigativa, em 10/07/2019

Fonte: Arquivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, 2019.

Através do site: www.uniaofazavida.com.br, os professores cadastram os
projetos desenvolvidos, anualmente, através do PUFV. Em 2019 e 2020, foram
cadastrados 476 (quatrocentos e setenta e seis) professores e 356 (trezentos e
cinquenta e seis) projetos. Em nível nacional, foram publicados 84 (oitenta e
quatro) projetos do ano de 2019.
Quadro 19 - Temas e carga horária de formação ofertada até outubro de 2020
TEMA/PÚBLICO

CARGA HORÁRIA

MÊS

Abertura ano letivo

02

Janeiro

Oficina Gestores e Coordenadores

12

Fev./ Nov.

Formação Metodologia PUFV Professores Ed. Inf.

26

Mar./Out.

Formação Metodologia PUFV Professores Ens. Fund.

33

Mar./Out.

Encontro Online Secretários Escolares

02

Setembro

Encontro Monitores

02

Setembro

Educação Financeira Profissionais da Educação

08

Outubro

Reunião Secretários Educação e Assessores

02

Novembro

87

---

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo Departamento Pedagógico e Formação, 2020.
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Devido à pandemia o PUFV, no ano de 2020, tem disponibilizado
momentos formativos online, através das redes sociais, fortalecendo as
competências socioemocionais dos profissionais e famílias dos estudantes.

19.1.4 Saúde bucal na escola

O Programa Saúde Bucal nas escolas foi instituído pela Secretaria
Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde, o qual é inserido anualmente no
Plano Municipal de Saúde como forma de acompanhamento e avaliação das
ações de saúde do município, tem como objetivo fazer uma triagem odontológica
com avaliação para verificar as condições de saúde bucal dos estudantes, bem
como realizar um trabalho de prevenção de agravos a saúde bucal.
Os técnicos da saúde orientam os alunos nas unidades escolares de
como fazer a escovação, passar o fio dental, a aplicação tópica de flúor e
entregam kits de higiene oral, que incluem escova, creme dental e fio dental,
este trabalho efetuado por profissionais de saúde nas escolas no decorrer dos
anos de 2017, 2018 e 2019, sendo que em 2020 as orientações foram de forma
on-line pelos professores, como parte do currículo, pois as aulas presenciais
foram suspensas devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Figura 134 - Avaliação bucal dos alunos da rede municipal, em 05/04/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

As Instituições que participaram do programa são: Anjo Gabriel, Balão
Mágico, Caminho Para o Futuro, Eça de Queirós, Érico Verissimo, Menino Deus,
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CEI Aquarela, CEI Girassol, Pequeno Príncipe, Vinicius de Morais, e Cecilia
Meireles. Conforme Levantamento Epidemiológico Municipal, em 2017, foram
atendidos uma média mensal de 2.197 (dois mil cento e noventa e sete)
estudantes; em 2018 foram atendidos 1.338 (mil trezentos e trinta e oito)
estudantes na faixa etária de 05 cinco e 06 anos, e 577 (quinhentos e setenta e
sete) na faixa etária de 12 anos; e em 2019 foram atendidos 1.726 (mil
setecentos e vinte e seis) na faixa etária 05 a 06 anos e 505 (quinhentos e cinco)
na faixa etária de 12 anos.
Ao retornar as aulas presenciais, os atendimentos dos profissionais de
saúde bucal serão de suma importância nas Instituições, para dar continuidade
do programa nas instituições de ensino.

19.1.5 Educação ambiental

A Educação Ambiental (EA) é imprescindível para que ocorra a mudança
de padrões de ordem social, econômica, científica e ética ecológica. De maneira
que o desenvolvimento social e econômico se dê de forma sustentável.
A Educação Ambiental embasa-se na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. E pela relevância
da Educação Ambiental, e considerando a necessidade de união de esforços
entre os entes públicos e privados, no ano de 1999, foi homologada a Lei nº
9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), esta lei
destaca a Educação Ambiental como essencial, tornando-a componente
permanente em todos os níveis da Educação Nacional. Ainda, o artigo 2º da
Resolução n° 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), e define a Educação Ambiental
como uma dimensão da educação
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao ser homologada pelo
Ministério da Educação por meio da Portaria nº 1.570, de 20 de dezembro de
2017, também trata da importância da Educação Ambiental que necessita ser
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adequada ao Projeto Político-Pedagógico (PPP), respeitando a realidade
sociocultural da comunidade escolar.
Em Lucas do Rio Verde, o Documento de Referência Curricular
(DRC/LRV), publicado no Diário Oficial nº 1532, de 25 de janeiro de 2019,
mediante o Ato Normativo nº 01/2019, de 23 de janeiro de 2019, no item 4.3,
denominado Competências específicas do componente curricular, assegura aos
estudantes o desenvolvimento da competência 5:
Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que
promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao
outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. (DRC/LRV, 2019,
p.102).

No ano de 2018, o Município de Lucas do Rio Verde realizou a V
Conferência Municipal Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que a
princípio ocorreu nas instituições que ofertam o Ensino Fundamental da rede
municipal

de

ensino,

que

selecionou

projetos

para

etapa

municipal,

posteriormente na estadual, resultando na seleção de um projeto de alunos da
Escola Municipal São Cristóvão para representar o estado de Mato Grosso na
Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).
Figura 135 - Apresentação de projetos na conferência de meio ambiente, 27/04/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Interligado à CNIJMA DE 2018, o Concurso de Redação da Copa Verde,
resultou na premiação de um estudante da rede municipal de ensino de Lucas do
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Rio Verde, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Fredolino Vieira Barros, que venceu a etapa estadual, após disputar com 141
(cento e quarenta e um) municípios do Estado de Mato Grosso.

19.1.6 Museu do cerrado
Reconhecido como Área de Preservação Permanente (APP), pela Lei
Municipal nº 1292, de 13 de julho de 2006, o Museu do Cerrado está localizado
na quadra 100, avenida Bahia, esquina com a rua Catuípe, Bairro Rio Verde. É
essencial conservar esse espaço, que representa o Cerrado original como
laboratório vivo, para que as futuras gerações usufruam para experiências
educacionais.
O Museu do Cerrado, tem por objetivo a preservação de área de vegetação
nativa, pesquisas científicas, e aulas práticas de Educação Ambiental.
Prevista no Plano Municipal de Educação (PME) de Lucas do Rio Verde,
instituído pela Lei nº 2438, de 24 de junho de 2015, na Meta 17, Estratégia 17.7,
a revitalização do Museu do Cerrado somente ocorreu no ano de 2017, construção
de espaços pedagógicos, aberturas de trilhas, identificação das árvores, sendo
algumas ameaçadas de extinção, tais como jatobá, sucupira, ipê, barba timão,
pequi, etc. Diante da necessidade de manter as atividades educacionais
realizadas na área nativa do Museu do Cerrado, foi mantida a Estratégia 17.7, no
PME reestruturado mediante a Lei Municipal nº 3020, de 06 de janeiro de 2020.
Vale salientar que durante a revitalização, os estudantes dos 5º anos da
Escola Municipal Érico Veríssimo, que participam das oficinas de pintura da
modalidade integral da unidade escolar e pertencem à comunidade local, com o
auxílio dos pais e professores, realizaram a pintura artística do muro do Museu do
Cerrado.
A ação, além de ter por objetivo sensibilizar para o cuidado do meio
ambiente, já que as pinturas retratam a flora e a fauna mato-grossense, também
teve o intuito de sensibilizar e incluir a comunidade local no cuidado com o Museu
do Cerrado.
Figura 136 - Pintura do muro no museu do cerrado, em 28/07/2017

224

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

A partir da revitalização do local, o ano de 2017, foi possível iniciar as
ações do projeto Cheiro Verde, de autoria da Secretaria Municipal de Educação
de Lucas do Rio Verde,
No Museu são realizadas palestras voltadas para a preservação
ambiental, sobre a importância das plantas medicinais, a história do Museu do
Cerrado, ocorre plantio de sementes de flores e hortaliças, e plantio mudas de
árvores do Cerrado, dentre outras ações educativas para os estudantes da rede
municipal de ensino, e comunidade local.
No mês de setembro de 2020, membros da Organização Luverdense de
Meio Ambiente (OLUMA), Secretaria Municipal de Educação, Conselho de
Políticas Públicas para a Juventude (COMJUVE), professores das redes estadual
e municipal de ensino, bem como, pessoas da comunidade local, realizaram um
plantio de espécies nativas no Museu do Cerrado, sendo: Jatobá, Barbatimão,
Ipê, entre outras, bem como demarcaram os nomes de algumas espécies já
existentes.
As árvores no Museu do Cerrado, além de contribuir para qualidade do ar
no Município, sempre se mostraram fundamentais para o uso medicinal, e no seu
estado nativo até os dias atuais, servem de laboratório vivo.

19.1.7 Erradicação de drogas (PROERD)
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O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) surgiu em
1983, em Los Angeles, Estados Unidos, mediante uma ação em conjunto, que
envolveu o Departamento de Polícia da cidade e a Professora e Psicopedagoga
Ruth Rich. No Brasil, o PROERD foi implantado no ano de 1992, por meio da
Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo posteriormente implantada em todos os
estados brasileiros, no ano de 2002.
A execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas está em
consonância com a amparada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que no seu artigo 2º prevê
que a Educação deve almejar “o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (LDB,
1996).
Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, “Entre os seus
objetivos visa ser um programa de prevenção primária, ajudando as crianças a
reconhecer os perigos que as drogas lícitas e ilícitas causam, e a lidar com
conflitos e, consequentemente com a violência”. (MATO GROSSO, 2005).
Em 2017, o Município de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, e Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito retomou
a parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso, a fim de implementar o PROERD
em escolas estratégicas da rede municipal de ensino, com aulas ministradas pela
subtenente Rosângela Cerutti.
Inicialmente o Programa foi implantado, no ano de 2017, na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, resultando na formatura de
250 (duzentos e cinquenta) estudantes dos 3º e 5º anos, que aconteceu no ginásio
da comunidade escolar.
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Figura 137 – Formatura Proerd na escola Cecília Meireles, 15/09/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

Posteriormente, e ainda no ano de 2017, o Programa passou a atender os
estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo,
resultando na formatura de 54 (cinquenta e quatro) estudantes do 3º ano, que
ocorreu no prédio da unidade escolar, na data de 18/08/2017.
Ainda no ano de 2017, a subtenente se aposentou, passado para a reserva
da corporação, fato que inviabilizou a continuidade do programa no ano de 2018,
devido à necessidade de haver um soldado da Polícia Militar formado com curso
específico para ministrar as aulas.
Assim, no segundo semestre de 2019, o PROERD foi retomado, sendo sua
implementação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes,
resultando na formatura de 241 (duzentos e quarenta e um) estudantes dos
terceiros anos, ocorrida no ano de 2019.
No ano de 2020, em razão da pandemia, não houve formação de novas
turmas para formação do PROERD.

19.1.8 UNICEF - busca ativa escolar

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) que tem por objetivo reduzir as desigualdades e assegurar o
cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)
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Para os municípios que realizam a adesão e conquiste o Selo Unicef são
necessárias ações que denotem o desenvolvimento sustentável, inclusão e
combate às diversas formas de violações dos direitos sociais, assim também é
preciso que ocorra a organização de planos e metas, que são concretizadas com
o cumprimento das tarefas.
A partir do ano de 2017, após a adesão ao Selo Unicef, o Município de
Lucas do Rio Verde efetuou adesão à Plataforma Busca Ativa Escolar, que é uma
meta do Selo Unicef, coube à Secretaria Municipal de Educação, ao longo do
período de 2017 a 2020, sob orientação constante da Secretaria Municipal de
Assistência Social, o cumprimento de tarefas que incluíram o combate à evasão
escolar, implementação de estratégias de redução da taxa de distorção idadesérie, de promoção da igualdade racial, valorização da Primeira Infância,
promoção do acesso ao esporte educacional seguro e inclusivo para os
estudantes matriculados na rede pública de ensino.
A Plataforma Busca Ativa Escolar foi instituída pelo UNICEF, em parceria
com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME),
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS)
e o Instituto TIM (Telecom Itália Mobile).
A Plataforma Busca Ativa Escolar é gratuita e atua no apoio ao combate à
evasão escolar e à violação de direitos. Assim, as rematrículas de estudantes
evadidos estão entre as metas essenciais do Selo Unicef. A Plataforma é
alimentada pelos voluntários que compreendem sociedade civil e servidores
públicos: Agentes Comunitários, Técnicos Verificadores, Supervisores do
Programa e pela Coordenadora Municipal da Plataforma, que possui vínculo com
a Secretaria Municipal de Educação.
Para alcançar as metas estabelecidas pelo Selo Unicef, as secretarias
municipais de Assistência Social, de Educação e de Saúde de Lucas do Rio Verde
promoveram encontros e formações, a fim de fomentar a participação popular e
capacitar os servidores públicos; professores, gestores, psicólogos, assistentes
sociais, secretários, e cidadãos que também atuam como voluntários do
Programa.
Figura 138 - Orientações sobre a plataforma busca ativa escolar, 10/02/2020
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Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

As temáticas das formações ligadas à Secretaria Municipal de Educação
(SME) estiveram ligadas às legislações que amparam o direito de acesso e
permanência da criança e do adolescente na escola, ao uso da Plataforma, forma
de abordagem e sensibilização quanto a problemática da evasão escolar. As
formações ministradas pela SME ocorreram nos anos de 2018 e 2019.
No ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus (COVID -19), o
Município de Lucas do Rio Verde passou a receber pessoas oriundas de outros
municípios, estados e países, o que resultou no aumento do número de
estudantes que estavam fora da escola, e foram rematriculados um total
131(cento e trinta e um) estudantes por meio da Plataforma Busca Ativa Escolar.
Mediante a detecção de estudantes fora da escola, a Divisão de
Escrituração Escolar realizou as matrículas, conforme prevê os diplomas legais
vigentes, dentre estes a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/1996, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a
Constituição Federal de 1988.
A matrícula de crianças e adolescentes em idade escolar, e que estão fora
da escola, está entre as metas que o Município teve que cumprir. Assim, a
Secretaria Municipal de Educação, em junho de 2020, 131 (cento e trinta e um)
estudantes inseridos na Plataforma Busca Ativa Escolar, foram rematriculados, ou
em alguns casos, houve o resgate do vínculo escolar com os infrequentes.
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Lucas do Rio Verde se posicionou entre os 06 (seis) municípios do Estado
de Mato Grosso, que cumpriram a meta de rematrículas
Figura 139 - Meta de (re) matrículas na plataforma busca ativa escolar, 23/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Por fim, após reunir esforços, o município de Lucas do Rio Verde obteve
destaque nacional, estando entre os 10 (dez) municípios de Mato Grosso que
conquistaram o Selo Unicef (Edição 2017-2020).
A conquista do Selo Unicef ressalta o compromisso da Municipalidade com
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

19.1.9 Cooperativas escolares
As Cooperativas Escolares são associações de estudantes com finalidade
educativa, podendo desenvolver atividades sociais e culturais em benefício dos
associados por meio de uma proposta pedagógica que incentive a prática da
cooperação esse projeto reforça os princípios e as habilidades que a educação
municipal busca desenvolver junto aos seus alunos.
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A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por intermédio da Secretaria Municipal
de Educação firmou parceria com a Fundação Sicredi Ouro Verde-MT, para que
a primeira Cooperativa Escolar do município fosse criada em 16 novembro de
2019, e também ser pioneira no estado de Mato Grosso.
A ideia de criação de uma cooperativa escolar iniciou quando o Gestor da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós, juntamente com
Secretária Municipal de Educação, estiveram, no mês de maio de 2018, em visita
à cidade de Nova Petrópolis - RS, onde participaram da Imersão sobre
Cooperativas Escolares, e visitaram diversas cooperativas escolares.
No mesmo ano, em setembro de 2019, a Secretaria Municipal de
Educação, juntamente com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de
Queirós, iniciou o processo de estudo e organização para criação de uma
Cooperativa Escolar, e realizaram as ações por meio de oficinas e cursos de
cooperativismo que envolveram pais, professores e estudantes da instituição de
ensino. Durante dois meses, 21 (vinte e um) estudantes do 7º e 8º anos do ensino
fundamental, coordenados por uma professora orientadora, conduziram todos os
trâmites para a realização da primeira Assembleia e Criação do Estatuto e da
Logomarca da Cooperativa.
No dia 16 de novembro de 2019, durante a cerimônia ocorrida no Auditório
dos Pioneiros, no Paço Municipal, foi realizada a assembleia de fundação da
COOPEREÇA, sendo apresentado e aprovado seu Estatuto.
Estiveram presentes no evento, o Prefeito Municipal e Secretária Municipal
de Educação de Lucas do Rio Verde, o presidente e colaboradores da Cooperativa
Sicredi Ouro Verde-MT, equipe gestora, professores, pais e alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamenta Eça de Queirós, e outros convidados.
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Figura 140 - Assembleia de fundação da COOPEREÇA, em 16/11/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Após a fundação da COOPEREÇA, os membros se reuniram, no dia 22 de
novembro de 2019, para conclusão e assinatura da ata de fundação da
cooperativa. No encerramento do ano de 2019, a cooperativa contava com 28
(vinte e oito) associados.
O ano de 2020 iniciou com vários desafios, nos primeiros encontros, os
cooperados apresentaram várias ideias de objetos de aprendizados, sem saber
que logo teria uma pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Os membros da COOPEREÇA foram instigados, nesse tempo de
pandemia, a participar de um desafio que consistia em apresentar um problema
vivenciado em nossa cidade, e de alguma forma apresentar a solução. Os
cooperados trocaram ideias em uma reunião virtual, analisaram e decidiram
realizar um projeto sobre a destinação do lixo, sendo assim elaboraram um vídeo
e divulgaram nas mídias sociais da Cooperativa.

19.2Principais projetos
19.2.1Nós podemos nadar

O Projeto Nós Podemos Nadar realizado pelo Poder Público, através da
Secretaria de Educação, conta com 03 (três) professores, sendo um
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coordenador do projeto e 04 (quatro) estagiários que realizam o atendimento
gratuito dos estudantes de 06 a 17 anos de todas as instituições de ensino do
município.
O Projeto Nós Podemos Nadar, foi criado em 1998, com a Missão de formar
cidadãos através do esporte, e sua visão é atuar promovendo a qualidade de vida,
resgatando crianças e adolescentes ociosos no contra turno escolar, e educando
através do esporte.
Em 2016, os professores do Projeto se uniram aos pais e atletas e criaram
a Associação Luverdense de Natação (ALNA) que veio para apoiar o projeto, e
através da Lei nº 2544, de 07 de abril de 2016, foi declarada com o Título de
Utilidade Pública, com 3.488 (três mil quatrocentos e oitenta e oito) associados.

Quadro 20 - Número de alunos atendidos de 2017 a 2020, e projeção para 2021
ALUNOS MATRICULADOS – NÓS PODEMOS NADAR
ANO

2017

2018

2019

2020

PROJEÇÃO 2021

ALUNOS

750

1015

1058

1209

2009

Fonte: Arquivo do Projeto Nós Podemos Nadar, 2020.

De 2017 a 2020, o município sediou campeonatos estaduais e também
participou de competições a nível estadual, regional, nacional e internacional.

Quadro 21 - Classificações nos campeonatos e competições
NÓS PODEMOS NADAR - CAMPEONATOS / COMPETIÇÕES

MATO-GROSSENSE

CLASSIFICAÇÃO - JOGOS
ESCOLARES DA JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO CENTRO-OESTE

2017

2018

2019

2020

1º LUGAR

1º LUGAR

2º LUGAR

XX

1º LUGAR

1º LUGAR

2º LUGAR

XX

2017

2018

2019

2020

04 atletas

04 atletas

06 atletas

XX

01 técnica

02 técnicos

01 técnica

XX

2017

2018

2019

2020
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3º lugar - categoria

Campeão - categoria

mirim

mirim

XX

CLASSIFICAÇÃO TROFÉU

Vice Campeão Geral
- Mirim e Petiz

XX

XX

XX

XX

2017

2018

2019

2020

XX

03 atletas

01 atleta

XX

XX

02 técnicos

XX

XX

INTERNACIONAL CHICO PISCINA

Fonte: Arquivo do Projeto Nós Podemos Nadar, 2020.

Em 2017, foi Bicampeão Estadual das Séries A e B, classificação de 04
(quatro) atletas para os Jogos Escolares da Juventude Fase Nacional e mais
01(uma) técnica representando a seleção do Mato Grosso, e 3º colocado do
Centro-Oeste na Categoria Mirim.
Em 2018, foi Tricampeões do Estado nas Séries A e B, classificou-se além
de 04 (quatro) atletas, 02 (dois) técnicos para comandar a Seleção do Estado do
Mato Grosso nos Jogos Escolares da Juventude - Fase Nacional, e também
Campeão do Campeonato Centro-Oeste na Categoria Mirim, estando entre os 05
(cinco) melhores do País, e Vice-Campeão Geral (Mirim e Petiz). Houve a
classificação para o campeonato mais importante do país para as categorias, o
“Troféu Internacional Chico Piscina”, onde classificaram 03 (três) atletas e 02
(dois) técnicos para compor a Seleção do Estado do Mato Grosso.
Figura 141 - Professores apresentam os prêmios conquistados do Torneiro Centro-Oeste Mirim
ao prefeito e secretária de educação, em 05/11/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018
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Em 2019 classificaram 06 (seis) atletas e 01(uma) técnica para os Jogos
Escolares da Juventude Fase Nacional, 01(uma) atleta classificado para o Troféu
Internacional Chico Piscina, Vice-Campeão Estadual, concluíram o ano com atleta
tendo melhor índice técnico do estado com classificação para 2020, no Troféu
Internacional Chico Piscina.
Figura 142 - Atletas Nós Podemos Nadar, setembro de 2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

Em 2020, com 1.209 (mil duzentos e nove) atendimentos, e devido à
pandemia não participaram de eventos e as aulas ficaram suspensas.
Durante todos os anos o Projeto Nós Podemos Nadar realizou atividades
como o Arraiá da Natação, Desfile Cívico 07 de Setembro, e competições internas,
sempre com envolvimento de todos os estudantes e a colaboração dos pais.
Houve investimento nas piscinas nas instituições de ensino, com objetivo
de melhorar as infraestruturas, e assim proporcionar qualidade nas aulas
ofertadas pelo Projeto Nós Podemos Nadar. Na Escola Vinícius de Moraes foi
realizada a reforma da piscina e a construção de um vestiário, que contempla
também sala para reunião e depósito.
Com intuito de ofertar maior segurança aos estudantes, foram realizadas
as trocas das grades de proteção das piscinas das Escolas Vinícius de Moraes,
Caminho Para o Futuro, e Olavo Bilac.
Na Escola Fredolino Vieira Barros, a piscina foi reativada e através da
ampliação da escola, foi construído um vestiário, e a instalação das novas grades
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em volta da piscina. Na Escola São Cristóvão está em fase de projeto para
construção de um novo vestiário, e a substituição das grades de proteção.
Com a construção de uma piscina adulto, uma infantil e o vestiário na
Escola Municipal Cecília Meireles, localizada no Bairro Téssele Junior, e mais
duas piscinas em construção na Escola Municipal Cora Coralina, localizada no
Bairro Jaime Seiti Fujii, haverá ampliação do atendimento do Projeto Nós
Podemos Nadar e assim atenderá maior número de crianças, no contraturno
escolar com atividades esportivas de qualidade.

19.2.2 Diversidade étnico-racial
As instituições de Lucas do Rio Verde, de acordo com Documento de
Referência Curricular (DRC/LRV), busca valorizar as contribuições histórico e
social dos afrodescendentes na construção e formação da sociedade brasileira,
ao trabalhar com a temática, os professores utilizam aulas diversificadas,
convidando os educandos a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar,
dialogar, analisar, vivenciar e respeitar o outro, através da história sobre as
desigualdades raciais.
E Governo Federal instituiu a Lei 9.394/1996, estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, modificada pela Lei 10.639/2003, que torna
obrigatório o ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira em toda a
escola de Ensino Fundamental e Médio. Assim diz a Lei:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL,
2004, p. 35)

Posteriormente a lei foi alterada pela Lei 11.645/2008, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura
afro-brasileira e indígena”.

236

Cabe à escola, nesse sentido trabalhar e implementar ações sobre o
ensino da educação étnico-racial em diferentes componentes curriculares,
levando o estudante a posicionar-se criticamente frente à cultura afro-brasileira, e
buscar diminuir as desigualdades existentes, ao perceber que nossa sociedade é
formada por pessoas que pertencem a diversos grupos étnico-raciais, e que
possuem culturas e histórias próprias, com a finalidade de valorizar ações de
transformação na perspectiva da construção de uma sociedade, baseada em
relações sociais justas, igualitárias e solidárias.
Para assegurar o que determina Plano Municipal de Educação (PME)
instituído através da Lei Municipal nº 2.438 de 24 de junho de 2015, em sua Meta
16, “Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até 2017”, as
instituições de ensino desenvolvem os seguintes projetos institucionais:
Quadro 22 - Projetos desenvolvidos nas instituições de ensino de 2017 a 2020
PROJETOS

ESCOLA

ANO

Brasil de todas as cores

EMEF Érico Veríssimo

2017 a 2020

Diversidade – Respeito as diferenças

CEI Pequeno Príncipe

2017

Somos diferentes

CEI Pequeno Príncipe

2018

Respeito à diversidade - Que as diferenças não
sejam vistas como desigualdade
Identidade

EMEIEF Menino Deus

2019

EMEIEF Fredolino
Vieira de Barros
EMEF Olavo Bilac

2019

Cordel dos Representantes Negros ao Longo dos
Tempos
Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2020.

2020

Quadro 23 - Formação de professores, 2020
TEMA
Relações Étnico Racial e Cultura Afro

ANO
2020

Fonte: Departamento Pedagógico e Formação da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Ao realizar projetos e aulas diversificadas, para debater a temática, é
possível verificar a contribuição do conhecimento da diversidade, possibilitando
desenvolver crianças e adolescentes conhecedores, capazes de corrigir valores,
atitudes, posturas, ideias e discurso, para que seja compreendido o processo das
relações étnico-raciais. Cabe a cada ser humano usar a criatividade e descobrir
caminhos apropriados, e adequados para cada realidade.
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Figura 143 - Projeto sobre respeito à diversidade, em 02/04/2019

Fonte: Arquivo da EMEIEF Menino Deus, 2019.

19.2.3 Educação em vigilância sanitária
O Projeto Educanvisa - Educação em Vigilância Sanitária é resultado da
fusão de dois projetos educativos que foram executados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) entre os anos de 2005 e 2008, o projeto está no
Programa Mais Saúde do Governo Federal, integrante do Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC), com o compromisso de ampliar o número de escolas
participantes.
O Projeto se desenvolve por meio de parcerias com órgãos municipais e
estaduais integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e com
as secretarias de Educação dos estados e municípios, tem como objetivo preparar
professores do ensino Fundamental e Médio e servidores das Vigilâncias
Sanitárias e das secretarias estaduais e municipais de Educação com cursos
regulares, objetivando conscientizar alunos e a comunidade sobre como cuidar da
saúde pessoal, o uso racional de medicamentos, alimentação e hábitos de vida
saudáveis, higiene pessoal, cuidados com o meio ambiente e o uso correto de
agrotóxicos.
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Em Lucas do Rio Verde nos anos de 2017 e 2018, 17 (dezessete)
instituições de ensino aderiram ao Projeto Educanvisa, somando a participação
de 10.306 estudantes e 428 professores, atingindo 100% da rede municipal de
ensino.

19.2.4 Projeto cheiro verde
O Projeto Cheiro Verde, de autoria da Secretaria Municipal de Educação
de Lucas do Rio Verde fomentou a implantação e/ou revitalização de jardins
sensoriais, hortas e espaços recreativos/pedagógicos, buscando a inclusão social,
e a implementação da educação ambiental nas instituições de ensino.
As ações do projeto permitiram o contato dos estudantes com plantas
aromáticas e espécies pertencentes à vegetação do cerrado, observação de aves,
bem como, o contato com materiais reciclados, promovendo a interação dos
estudantes no meio ambiente, através do uso de todos os sentidos do sistema
sensorial humano.
Foram realizadas aulas de educação ambiental no Museu do Cerrado e em
algumas das instituições da rede municipal de ensino, durante o período de 2017
a 2019, que dentre os assuntos tratados, os principais foram sobre a Preservação
Ambiental, Água, Germinação das Sementes, Ciclo de Vida das Borboletas.
Figura 144 - Aula de educação ambiental no museu do cerrado, em 21/09/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2017.
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No ano de 2017, também houve formações para professores da Educação
Infantil, que fomentaram a reflexão com as crianças da pré-escola.
Assim, mais do que plantar sementes de hortaliças, flores e árvores nativas,
e reestruturar espaços mediante a instalação de espaços pedagógicos, jardins e
hortas, o Projeto Cheiro Verde possibilitou semear esperança no coração dos
estudantes, que passaram a atuar como multiplicadores, contribuindo para
formação cidadã.
Com o Projeto Cheiro Verde foi possível verificar a importância de
estabelecer valores e conduzir o estudante ao processo de reflexão à respeito da
temática ambiental, de maneira que possa entender que o cuidado com o planeta
gera recompensas, e é determinante para sobrevivência da raça humana.

19.2.5 Sinergia

Durante o ano letivo de 2019, foi desenvolvido na Rede Municipal de Ensino
de Lucas do Rio Verde o Projeto Sinergia. Com o intuito de promover a melhoria
da aprendizagem nos Componentes Curriculares de Língua Portuguesa e
Matemática e de minimizar o quantitativo da rede, na distorção idade/ano e na
evasão escolar do ensino fundamental - anos finais.
O Projeto foi elaborado e implantado após a análise do resultado da
avaliação institucional realizada pela Secretaria Municipal de Educação, em
Língua Portuguesa e Matemática, e ao acompanhamento sistematizado do ensino
e aprendizagem que foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação, e das
Escolas da Rede Municipal.
Este Projeto teve uma carga horária de 25 (vinte e cinco) horas, realizados
aos sábados, sendo encontro de cinco horas, durante cinco dias, para não
interferir na carga horária semanal dos estudantes, atendeu aproximadamente
300 (trezentos) estudantes por encontro, que cursavam os nonos anos do Ensino
Fundamental das escolas da rede municipal Cecília Meireles, Eça de Queirós e
Olavo Bilac.
Na área de Língua Portuguesa foram abordados os objetos de
conhecimento Coerência e Coesão no Processamento de Textos, Procedimento
de Leitura e Revisão de Descritores. Na Matemática foi trabalhado Espaço e
Forma, Números e Operações, Grandezas e Medidas.
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Figura 145 - Encontro de matemática - projeto sinergia, 24/08/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Para motivar os alunos, foi ofertado uma roda de conversa, sendo um
encontro de três horas, no auditório do Paço Municipal com o tema “Habilidades
Sócio Emocionais” para que eles pudessem colocar em prática as melhores
atitudes e habilidades, assim conseguirem gerenciar emoções, alcançar objetivos,
manter relações sociais positivas, entre outros.
Figura 146 - Habilidades socioemocionais - projeto sinergia, 28/09/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Em todos os encontros, no início e término, um profissional da rede
municipal da área de educação física, realizou momentos de descontração e
relaxamento.
A Secretaria Municipal de Educação, também proporcionou uma roda de
conversa com os pais dos alunos participantes do Projeto Sinergia, sendo um
encontro de quatro horas, na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde com intuito
de valorizar as famílias e a importância do acompanhamento dos seus filhos, em
casa, nas atividades escolares.
Figura 147- Roda de conversa com os pais - projeto sinergia, 27/09/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

O Projeto Sinergia no ano de 2020, aconteceu via Web conferência devido
ao período de pandemia do COVID-19. Os encontros foram por meio digital,
através de lives de uma hora e 15 minutos, com a participação das formadoras da
Divisão de Formação Continuada a Secretária Municipal de Educação e uma
Professora Mestra em Educação.
O Sinergia teve como propósito a integração das vozes da comunidade,
considerando seus contextos, singularidades e subjetividades. Como dinâmica
pedagógica o movimento pautou-se no olhar característico de cada fase de
desenvolvimento infanto-juvenil, como materialização do fazeres nas instituições
de ensino e como dinâmica social agregou aos diferentes atores sociais os
elementos que são próprios de suas culturas e aparatos que os caracterizam
enquanto sujeitos históricos sociais.
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O projeto aconteceu em um encontro tematizado, de acordo com o contexto
em que se encontram as especificidades do diálogo, respeitando as traduções de
cada contexto educacional e suas respectivas implicações conceituais e legais e,
neste sentido fundem-se na estrutura ampliada, de acordo com as fases conforme
demonstrativo abaixo.
Quadro 24 – Fases do projeto sinergia, 2019 e 2020
FASES
Fase 1. Sinergia Família-Escola-Comunidade
(crianças de 0 a 3 anos)
Fase 2. Sinergia Família-Escola-Comunidade
(crianças de 4 a 5 anos)

TEMAS
Tema: A Educação do olhar: como educar e
cuidar dos nossos bebês?
Tema:
Crianças:
experiências,
aprendizagens e alegrias.

Fase 3. Sinergia Família-Escola-Comunidade
(crianças da alfabetização/1º e 2º ano)

Tema: Dialogando sobre Alfabeletrar as
crianças

Fase 4. Sinergia Família-Escola-Comunidade
(crianças do 3º ao 5º ano EF)

Tema:
Co-criando
significativas em família.

Fase 5. Sinergia Família-Escola-Comunidade
(adolescentes do 6º ao 9º ano EF)

Tema: Adolescência: potências, experiências
e talentos para além da escola.

aprendizagens

Fonte: Departamento Pedagógico e Formação da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

19.2.6 Feira regional de ciências

A Feira de Ciências do Médio-Norte Mato-grossense (FeCi-MN/MT), que
ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019, no Centro de Eventos Roberto
Munaretto, foi importante para retomar a tradição das feiras de ciências, que
contribui para o processo de ensino e aprendizagem.
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Figura 148 - Abertura da feira de ciências, em 22/11/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

O projeto da Feira de Ciências estava atrelado ao Edital nº 27/2018, do
Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que
previa também o protagonismo feminino, sendo obrigatória a participação de pelo
menos uma menina na dupla que apresentaria o trabalho.
A FeCi-MN/MT, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT de Barra do Bugres, teve
como objetivo de apresentar trabalhos investigativos escolares, que foram
desenvolvidos por estudantes das redes públicas e privadas, matriculados nos
anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Médio Técnico do estado de
Mato Grosso.
A orientação dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes inscritos na
Feira foi realizada pelos professores da Educação Básica, que participaram de
formação específica de carga-horária de 65 (sessenta e cinco) horas, ofertada
mediante a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), Universidade do Estado
de Mato Grosso ( UNEMAT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso (IFMT), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em consonância com a Lei nº
10.973, de 2 de dezembro de 2004.
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Figura 149 - Estudantes finalistas da FeCi-MN/MT, em 25/11/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

No total foram inscritos 61 (sessenta e um) trabalhos investigativos, sendo
40 (quarenta) de estudantes do ensino fundamental e 21 (vinte e um) de
estudantes do Ensino Médio, e do Médio Técnico, que foram avaliados pela
Comissão Avaliadora, constituída por professores da educação básica,
professores universitários e pesquisadores.
Figura 150 - Apresentação dos trabalhos investigativos, 25/11/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

O evento que reuniu estudantes, professores, pesquisadores, acadêmicos,
avaliadores, palestrantes, servidores públicos e visitantes que conheceram a
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proposta dos trabalhos científicos e investigativos, bem como os trabalhos não
avaliados, que incluíam trabalhos de cunho demonstrativo com protótipos,
também exposições dos trabalhos de pessoas da comunidade luverdense e do
Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, que trouxe a proposta da
robótica ofertada nas escolas da rede municipal de ensino.
Durante o evento foram realizadas oficinas, rodas de conversas temáticas,
palestras, exposições, minicursos, apresentações culturais do Centro de
Tradições Gaúchas (CTG) e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico
Veríssimo, contação de histórias e o Circuito Itinerante de Tecnologia, em parceria
com a SECITECI e participação da Polo Presencial da Universidade Aberta do
Brasil (UAB/LRV).

Figura 151 - Planetário móvel, em 22/11/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

A Feira contou com a participação dos estudantes da Escola Municipal São
Cristóvão, que ficaram responsáveis pela Praça de Alimentação, com ênfase no
empreendedorismo juvenil e técnicas que incluem marketing, vendas e
atendimento ensinados pelo programa Jovens Empreendedores Primeiros
Passos (JEPP), que acontece desde 2017, mediante parceria entre a Prefeitura
Municipal e o SEBRAE.
A finalização da Feira ocorreu no domingo, dia 24, culminando na
apresentação dos 12 (doze) trabalhos investigativos premiados, também dos 12
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(doze) estudantes destaques e apresentação dos 12 (doze) alunos que
conquistaram as bolsas de iniciação científica, concedidas pelo CNPq.
Quadro 25 - Trabalhos dos estudantes premiados, bolsistas, em 2019.

TÍTULO DO TRABALHO CIENTÍFICO

MUNICÍPIO

Robótica sustentável e utilização de softwares livres nas
Lucas do Rio Verde - MT
escolas municipais de Lucas do Rio Verde
Há haitianos em Lucas do Rio Verde?

Lucas do Rio Verde - MT

Camada de ozônio

Lucas do Rio Verde - MT

Quem somos nós \"essas mulheres\"000

Lucas do Rio Verde - MT

A utilização dos resíduos sólidos de madeira para
Nova Mutum - MT
cogeração de energia
A utilização dos resíduos sólidos de madeira para
Nova Maringá - MT
cogeração de energia
Bioseguridade da ILPF aliada à sustentabilidade

Tangará da Serra - MT

Aspirador de pó caseiro de material reciclável
Nova Mutum - MT
O uso das tecnologias aplicadas ao ensino de
matemática e geografia para elaboração de estratégias Nova Mutum - MT
de prevenção para redução de queimadas
Pesquisa científica sobre a diabetes

Cuiabá - MT

Estação meteorológica automática com Arduino e
Colíder - MT
Python*
Tales: história e aplicações*
Nortelândia - MT
* Os estudantes solicitaram desligamento.
Fonte: Coordenação Geral da FeCi-MN/MT, outubro de 2020.

Em razão da pandemia e motivos particulares, 02 (dois) estudantes
desistiram do programa de bolsas, sendo estes posteriormente substituídos junto
ao CNPq. Dentre os 10 (dez) bolsistas, que permanecem no programa, estão 04
(quatro) estudantes de Lucas do Rio Verde, 03 (três) estudantes de Nova Mutum,
01(um) estudante de Cuiabá, 01(um) estudante de Nova Maringá e 01(um)
estudante de Tangará da Serra.
É oportuno salientar que os resultados positivos com a organização,
execução do evento, e culminância com as conquistas alcançadas pelos
estudantes e professores, só foi possível com a união de esforços dos servidores
públicos e voluntários, que trabalharam arduamente para a realização da Feira
Regional de Ciências.
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20 GESTÃO DA APRENDIZAGEM

20.1 Relato

Desde o ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação (SME) elabora
uma metodologia e ferramentas para o monitoramento da aprendizagem dos
estudantes. Em 2017 foi monitorado, através de avaliações educacionais
elaboradas pela SME, o desempenho da aprendizagem dos estudantes
matriculados nas turmas de 5° e 9° anos do ensino fundamental nos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
Em 2018, foi monitorado, através de avaliações dos componentes
curriculares

de

Língua

Portuguesa

e

Matemática,

o

desempenho

da

aprendizagem matriculados nas turmas do 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, e 9° anos do ensino
fundamental.
Em 2019, o monitoramento da aprendizagem foi nas turmas do 2°, 5° e 9°
anos do ensino fundamental, que realizaram avaliações de Língua Portuguesa e
Matemática.
Além do monitoramento da Secretaria Municipal de Educação, as
instituições de ensino da rede participam das avaliações nacionais que acontecem
de dois em dois anos, e abordam os componentes curriculares de Língua
Portuguesa e Matemática.
Através dos dados do monitoramento, a SME desenvolve ações voltadas
para a melhoria da aprendizagem dos estudantes matriculados em instituições da
rede municipal.

20.2 Avaliação e monitoramento do rendimento escolar
A Avaliação e Monitoramento do Rendimento Escolar é fundamental para
assegurar as intervenções pedagógicas, corrigir rumos e promover o desempenho
individual de cada estudante. Para tanto, é necessário a realização de avaliações
sistemáticas da aprendizagem destes estudantes e gerir, analisar e discutir os
dados com o grupo de professores, periodicamente.
A avaliação, acompanhamento, monitoramento e registros do desempenho
de aprendizagem de cada estudante, turma, escola e da rede municipal de ensino
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de Lucas do Rio Verde, vem passando por reestruturações e ressignificados com
a finalidade de instituir em cada unidade escolar, um ensino orientado por dados.
Instituído pelo Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde
– DRC/LRV, homologado através do Ato Normativo nº 01/2019, o ensino orientado
por dados consiste no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem
de forma sistemática e periódica, a fim de servir a gestão como meio para a
promoção da qualidade da educação. Com o mesmo objetivo, a União tem
adotado o monitoramento como uma das estratégias para a melhoria do ensino
no país, bem como induzir sua prática nos estados e municípios e nas unidades
de ensino por todo país.
Os estudos para instituir esta estratégia na rede, iniciou no ano de 2017,
fomentado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do uso da Teoria de
Resposta ao Item (TRI), método estatístico aplicado em provas e questionários
das mais diferentes áreas, como econometria, psicometria e publicidade para
avaliar de forma justa as habilidades e conhecimentos, em testes de múltipla
escolha. A TRI é um modelo matemático no qual cada questão é considerada um
item, e que para o cálculo da nota é considerado “a consistência da resposta
segundo o grau de dificuldade de cada questão” (INEP).
A TRI é eficiente para avaliação de uma grande quantidade de estudantes,
pois ela garante que avaliações feitas em diferentes períodos, com diferentes
populações, sejam comparáveis. A TRI procura medir variáveis não observáveis
(traço latente) que influenciam as respostas dadas aos itens, utilizando a aferição
das variáveis observáveis (respostas aos itens). Ou seja, estabelece uma relação
entre a habilidade do respondente e os parâmetros do item com a probabilidade de
acerto no item, de tal forma que, quanto maior a proficiência do indivíduo, maior é
a sua probabilidade de responder corretamente o item.
Dessa forma, são considerados para intervenções pedagógicas, dados e
indicadores estatístico-educacionais disponíveis nos bancos de dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério
da Educação (MEC), da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Lucas do
Rio Verde, e das Instituições de Ensino da rede municipal.
Os estudantes da rede municipal são avaliados trimestralmente, na
Educação Infantil – fase creche, é elaborado um relatório de cada criança, a partir
da pré-escola até o 5° ano, os estudantes são avaliados por meio de fichas de
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avaliação conforme o currículo, preenchidas no sistema com os critérios:
Insuficiente (I), Regular (R), Bom (B), Excelente (E) e Conteúdo não trabalhado
(N). Para os segmentos do 6° ao 9° anos, os resultados das avaliações, são
lançados no Sistema Ômega por meio de nota. Através do Sistema, a SME
também monitora o fluxo escolar dos estudantes.
A SME acredita que o monitoramento da aprendizagem é fundamental
para o avanço na aprendizagem, então no ano de 2019, a Divisão de Assessoria
Pedagógica realizou estudos buscando aperfeiçoamento e a qualidade na
elaboração das avaliações, que foram organizadas por meio de itens que
contemplavam os níveis fáceis, médios e difíceis. Também promoveu-se a
formação dos professores em relação aos descritores, e níveis dos itens da
avaliação. Foram aplicadas quatro (04) avaliações de Língua Portuguesa e
Matemática para os estudantes do 2° anos, 5° anos e 9° anos: Diagnóstica, final
do 1° trimestres, final do 2° trimestre, e antes do final do terceiro trimestre, no mês
de outubro. Em todas as avaliações foram utilizadas a Teoria de Resposta ao Item
(TRI). Após cada avaliação, eram elaboradas as devolutivas para as instituições
de ensino, no intuito de oferecer subsídios para o planejamento de intervenções,
tanto por parte da instituição, quanto por parte da SME.
A SME também elaborou o Projeto Sinergia, com o intuito de reforçar as
aprendizagens em Língua Portuguesa para estudantes dos anos finais 9° anos.
Foram organizados encontros, aos sábados, com momentos diferenciados de
interação. Também foram promovidos encontros com os pais dos estudantes para
um diálogo e formação.
O acompanhamento e monitoramento da aprendizagem é primordial para
a o alcance das metas na educação.

20.3 Sistema de avaliação educacional da rede municipal
A avaliação da aprendizagem é uma tarefa didática necessária e
permanente no trabalho do professor, equipe gestora e secretaria de educação, e
deve acompanhar todos os passos do processo de ensino e aprendizagem.
Além da estrutura de avaliação da aprendizagem instituída em cada
instituição da rede municipal de ensino, estas participam de avaliações advindas
do Ministério da Educação(MEC) por intermédio do Instituto Nacional de Estudos
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), como mais uma ferramenta de
fornecimento de dados que permite analisar e monitorar a qualidade do ensino e
aprendizagens para uma intervenção pedagógica assertiva com foco nos
objetivos e metas de aprendizagem alcançadas e habilidades que demandam de
retomada com metodologias diferenciadas.
Dentre as avaliações aplicadas pelo INEP, a Rede Municipal de Ensino
participa, desde 2005, da Avaliação (SAEB) aplicada aos estudantes de 5º e 9º
Anos do Ensino Fundamental, Prova Brasil, que é parte fundamental para garantir
o resultado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Participa também, com os estudantes matriculados nas etapas de
Alfabetização, de avaliações aplicadas pelo governo federal: Avaliação Nacional
da Alfabetização (ANA) para os estudantes do 3º Ano do Ensino Fundamental, e
Avaliações aplicadas através do Programa Mais Alfabetização, destinadas aos
estudantes de 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental

20.3.1 Prova Brasil - IDEB
A Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
desde 2005, é um conjunto de avaliações externas em larga escala, criadas e
aplicadas a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao MEC, que
permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira, e de fatores que
podem interferir no desempenho do estudante. Tem o objetivo de avaliar a
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional a partir de testes
padronizados e questionários socioeconômicos.
Na rede Municipal de Ensino, a partir de 2019, a avaliação contempla:
 Instituições de Ensino da Educação Infantil;
 Alunos dos 2º e 5º Anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, e Alunos
do 9º Ano do Ensino Fundamental – Anos Finais.
As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de
aprovação nessas esferas.
Os dados também estão disponíveis para toda a sociedade que, a partir
dos resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes
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esferas de governo. No caso da Prova Brasil, ainda pode ser observado o
desempenho específico de cada rede de ensino e do sistema como um todo das
escolas públicas urbanas e rurais do país. Os resultados alcançados constam no
site http://provabrasil.inep.gov.br/web/guest/inicio, e nos dados estatísticos
apresentados no início deste relatório de gestão.

20.3.2 Avaliação provinha Brasil

Até o ano de 2017, a etapa da alfabetização se estendia até o terceiro
ano, onde os estudantes eram monitorados através da Provinha Brasil, aplicada
aos estudantes do 2° ano.

20.3.3 Avaliação ANA

Até o ano de 2017, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) era
aplicada aos estudantes do 3° ano, final da etapa de alfabetização.

20.3.4 Programa mais alfabetização
A partir de 20 de dezembro de 2017 com a nova Base Nacional Comum
(BNCC) homologada pelo ministro da Educação, os estudantes devem ser
alfabetizados até o final do 2° ano, e passam a ser avaliados somente através do
Programa Mais Alfabetização (PMALFA).
O Programa Mais Alfabetização (PMALFA), instituído pelo Ministério da
Educação (MEC) pela Portaria Nº 142/2018, teve como objetivo fortalecer e apoiar
técnica e financeiramente as unidades escolares no processo de alfabetização. O
apoio técnico foi realizado por meio da seleção de um assistente de alfabetização,
a cargo das secretarias de educação, por um período de cinco ou dez horas
semanais, para cada turma. O monitoramento foi realizado através de avaliações
aplicadas aos alunos, produzindo informações frequentes sobre a sua execução.
Já o apoio financeiro às instituições de ensino foi por meio da cobertura de
despesas de custeio via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
Resolução/CD/FNDE nº 11, de 7 de maio de 2013.
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Tabela 47 - Resultados das avaliações, ANA e PMALFA

2013
3º ANO

2014
3º ANO

2016
3º ANO

2018
2º ANO

ANA

ANA

ANA

PMALFA

Proficiência Leitura

62,15

62,04

60,62

53,8

Proficiência Matemática

53,03

56,53

58,66

70,23

MONITORAMENTO DA
APRENDIZAGEM

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação. Mês de Referência. Novembro de 2020.

Tabela 48 - Resultados do monitoramento realizado pela SME, 2017 e 2019

MONITORAMENTO DA
APRENDIZAGEM

2017
3º ANO
SME

2019
2º ANO
SME

Proficiência Leitura

74

83,61

Proficiência Matemática

73

87,9

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

20.4 Olimpíadas

20.4.1 Olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas (OBMEP)
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é
considerada a maior competição científica nacional e realizada pelo Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e do Ministério da Educação, a OBMEP.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que
teve início em 2005, desde a 14ª edição, em 2017, passou a incluir também as
escolas particulares e, pela primeira vez, os alunos de 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental
A OBMEP tem como objetivo estimular e promover o estudo da
Matemática. Com o objetivo de incentivar o gosto pelo estudo da Matemática,
melhorar a qualidade do ensino e descobrir talentos. Cada instituição de ensino
interessada em participar da olimpíada podem se inscrever e inscrever as turmas
e estudantes participantes.
Em Lucas do Rio Verde, no ano de 2019, 25 (vinte e cinco) estudantes do
6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, e 12 (doze) instituições das
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redes públicas municipal, participaram da OBMEP. Os estudantes foram
preparados de acordo com os objetos de conhecimento previstos para esta etapa
de ensino. Os estudantes receberam certificados de menção honrosa, e medalhas
pelo bom e excelente desempenho.
Quadro 26 - Premiações de estudantes na OBMEP, 2018.

Ouro

Prata

Bronze

04

04

10

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

Quadro 27 - Premiações de estudantes na OBMEP, 2019.

Nível 01
Quantidade de
premiados
08

Medalhas

Menção Honrosa

01 (Bronze)

07

Nível 02
Quantidade de
premiados
07

Medalhas

Menção Honrosa

01 (Bronze)

06

Nível 03
Quantidade de
premiados
11

Medalhas
01 (Bronze)

Menção
Honrosa
10

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

20.4.2 Olimpíada municipal de matemática (OMM)
No ano de 2019, a SME realizou a 1ª Olimpíada Municipal de Matemática
(OMM) no Município de Lucas do Rio Verde, com o objetivo de estimular o estudo
da Matemática pelos estudantes da rede municipal de ensino. Cerca de 3.200
(três mil e duzentos) estudantes de 09 (nove) instituições de ensino fundamental
participaram da 1ª Olimpíada Municipal de Matemática.
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A Secretaria Municipal de Educação organizou a OMM, em parceria com
a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e foi uma iniciativa inédita
com o objetivo de incentivar o gosto pelo estudo da Matemática, melhorar a
qualidade do ensino e descobrir talentos. A Olimpíada foi dividida nos níveis I,
para estudantes do 5º ano; nível II para estudantes de 6º e 7º anos, e nível III
para estudantes de 8º e 9º anos. O grau de dificuldade das questões aumentava
conforme o nível. O grau de dificuldade aumentava a cada etapa exatamente
para testar o nível de conhecimento e o talento dos competidores.

A competição foi realizada em 03 (três) fases, nos meses de maio, agosto
e setembro. Para a segunda etapa, classificaram-se em torno de 800
(oitocentos) candidatos, número equivalente a 30% (trinta por cento) do total
de estudantes inscritos com melhor desempenho, em cada nível, na primeira
prova. A última etapa, que estabelecia o limite de até 50 (cinquenta) dos
melhores colocados de cada nível da etapa anterior, teve a participação de 125
(cento e vinte e cinco) concorrentes.
Quadro 28 – Premiação de estudantes participantes na OMM, maio a setembro 2019

Olimpíada Municipal de Matemática (OMM)
OURO

PRATA

BRONZE

19

28

06

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

20.4.3 Olimpíada brasileira de astronomia (OBA)
A Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) é a maior olimpíada científica
do Brasil, e conta com quatro níveis de competição, sendo os três primeiros para
os estudantes do ensino fundamental, conforme a série, enquanto quarto é
destinado ao ensino médio. A organização é formada por membros da Sociedade
Astronômica Brasileira (SAB) e da Agência Espacial Brasileira. A Olimpíada é
anual, e as provas ocorrem no mês de maio.
Em 2019, 03 (Três) estudantes do 9º ano, matriculados na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Eça de Queirós, estiveram representando o município de
Lucas do Rio Verde na Jornada de Foguetes, na 13ª Mostra Brasileira de
Foguetes (MOBFOG) realizada em Barra do Piraí (RJ). Eles estavam inscritos na
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prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBAA) e, pelos
resultados obtidos no lançamento de foguetes, organizado pela escola Eça de
Queirós, foram selecionados para a disputa nacional, que ocorreu no mês de
dezembro de 2019, onde a equipe não atingiu a metragem necessária no
lançamento do foguete, e recebeu medalha de participação.
Figura 152 - Lançamento de foguetes na escola Eça de Queirós, maio 2019.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Figura 153 - Lançamento de foguetes no MOBFOG, dezembro de 2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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20.4.4 Olimpíada nacional de língua portuguesa
O município de Lucas do Rio Verde, participou da 6ª edição da Olimpíada
de Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro, que acontece anualmente.
A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos
para estudantes de escolas públicas de todo o país. A Iniciativa do Ministério da
Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC, a Olimpíada
integra as ações desenvolvidas pelo Programa Escrevendo o Futuro.
O tema das produções foi “O lugar onde vivo”, que propiciou aos estudantes
estreitarem vínculos com a comunidade, e aprofundar o conhecimento sobre a
realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania.
A inscrição para as olimpíadas tem início em fevereiro, e as escolas têm
um tempo para preparar os estudantes até começarem as etapas de seleção. Em
agosto ocorre a etapa escolar, onde as comissões das escolas escolhem as
melhores produções. Em seguida, no mês de setembro, ocorre a etapa municipal,
onde são selecionadas as melhores produções e enviadas para a etapa estadual
que acontece no mês de outubro. Em novembro, ocorre a etapa regional e no final
do mês de novembro, a etapa nacional, onde são selecionados os alunos
ganhadores do prêmio. A premiação dos classificados na etapa nacional ocorre
no mês de dezembro.
Quadro 29 – Inscrições para a olimpíada de língua portuguesa, em 2019
PROFESSORES
INSCRITOS

27

INSCRIÇÕES POR CATEGORIA
ARTIGO DE
OPINIÃO

CRÔNICA

DOCUMENTÁRIO

MEMÓRIA
LITERÁRIA

POEMA

TOTAL

01

07

04

06

15

33

Fonte: https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso 2019 Acesso em: 17 set. 2020.

20.4.5 Olimpíada Matific de matemática

A Matific é uma poderosa Plataforma de matemática digital projetada por
especialistas em educação para estudantes do Ensino Infantil ao Fundamental,
conteúdos alinhados a BNCC e aos principais livros didáticos, que serve de apoio
ao professor, e para que o estudante tenha a abstração do conteúdo de uma
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maneira simples e eficaz, e que permite a verificação por parte do professor sobre
o efetivo aprendizado, em tempo real.
A Plataforma é voltada para o ensino de Matemática para crianças da
Educação Infantil até o 6º ano do Ensino Fundamental I e II, a plataforma busca
estimular o ensino-aprendizagem deste componente curricular e o ensino é
realizado por meio de jogos realizados na plataforma virtual do Matific, onde os
desafios vão aumentando em cada jogada, que se tornam desafios para os
alunos.
No ano de 2019, as instituições de ensino que ofertam ensino fundamental,
da rede Municipal de ensino participaram das Olimpíadas Matific de Matemática,
por meio da liberação gratuita da Plataforma que dispõe de centenas de atividades
lúdicas e interativas que prendem a atenção da criança.
A Olimpíada Matific é uma competição amigável de Matemática on-line,
focada em aumentar a confiança dos estudantes e suas habilidades matemáticas.
Os estudantes concorrem a diversos prêmios e, também as Instituições de Ensino.
No período de 27 a 28 de setembro 2019, os estudantes do ensino
fundamental, orientados por seus respectivos professores e pelos membros da
equipe do Centro Tecnológico Municipal (CTM) participaram das Olimpíadas
Matific de Matemática.
A Escola Municipal Caminho para o Futuro durante as Olimpíadas, foi
duplamente recompensada. Esta Instituição garantiu a 25ª (vigésima quinta)
colocação, entre todas as Instituições participantes de todo o território nacional, e
com 01 (um) de seus estudantes ficou em 7º (sétimo) lugar, entre os mais de 800
(oitocentos mil) dos 5º anos, inscritos em todo o Brasil, e foi o único representante
de Mato Grosso que ficou entre os 10 (dez) primeiros colocados.
Outra instituição de ensino que teve sua participação premiada nas
Olimpíadas, foi a Escola Municipal Eça de Queirós que ficou em 3º lugar com a
premiação do Vídeo Mais Criativo, levando o prêmio de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
Fomentar a utilização de atividades lúdicas no ensino-aprendizagem das
crianças, propicia diferentes abstrações, além de estimular o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e socialização.
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21 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NUTRI MAIS

21.1 Relato
A Prefeitura Municipal de 2017 a 2020 ofertou uma alimentação saudável
e adequada aos estudantes matriculados nas instituições da rede municipal de
ensino. Fato esse comprovado por investimentos na área da Merenda Escolar.

Tabela 49 - Investimento da merenda escolar de Lucas do Rio Verde de 2017 a 2020.
ANO

TOTAL INVESTIDO
NA MERENDA
ESCOLAR (R$)

REPASSE
GOVERNO
FEDERAL (PNAE)
(R$)

2017

R$ 2.691.322,40

R$ 1.012,821,00

R$ 1.678.512,40

62,36%

2018

R$ 2.733.786,40

R$ 1.171.378,00

R$ 1.562.408,40

57,16%

2019

R$ 2.917.134,53

R$ 1.310.122,00

R$ 1.607.012,53

55,09%

2020*

R$ 1.807.409,37

R$ 1.370.616,00

R$ 1.309.989,54

72,25%

%
CONTRAPARTIDA
INVESTIMENTO
PREFEITURA (R$)
DA PREFEITURA

Fonte: Divisão da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referência 10 de
dezembro, 2020.

*Até 20 de março foi servido merenda nas escolas, após este período foi entregue kits alimentação
as famílias em vulnerabilidade, durante a suspensão das aulas presenciais. Apenas a primeira
entrega de kits foi comprada com recursos do PNAE, os demais kits foram adquiridos com recuso
próprio. O restante do Recurso Federal do PNAE, de 2020, está na conta corrente.

Houve a ampliação de 100% (cem) por cento da estrutura física da padaria
escolar, aquisição de novos equipamentos tais como forno industrial, amassadeira
industrial, cilindro industrial, batedeira industrial, modeladora de pão, freezer
industrial, máquina de lavar louça industrial, fogão industrial, câmara fria e a
aquisição de um veículo mais apropriado para a transporte de alimentos.
O cardápio é elaborado por nutricionistas que acompanham todo o
processo, desde a elaboração da licitação de todos os gêneros alimentícios até a
distribuição final aos estudantes.
Tabela 50- Número de refeições servidas na merenda escolar e custo médio de cada refeição
durante os anos de 2017 a 2020.
ANO

Nº DE REFEIÇÕES SERVIDAS

CUSTO MÉDIO DA REFEIÇÃO

2017

3.666.200

R$ 0,73

2018

3.935.000

R$ 0,70

2019

4.128.400

R$ 0,71

2020*

808.506

R$ 1,16

Fonte: Divisão da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referência Novembro,
2020.
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* Até 20/03/2020 teve aula normal, após este período as aulas foram suspensas, e foram
entregues kits de alimentação escolar aos estudantes que recebem bolsa família ou estão em
vulnerabilidade social.

As nutricionistas realizam, semestralmente, treinamentos com as
merendeiras e padeiros sobre boas práticas de manipulação de alimentos a fim
de garantir a oferta de uma alimentação saudável e segura aos alunos.
Figura 154 - Treinamento com as merendeiras, elaboração de novas receitas, 31/07/2018

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2018.

As novas receitas tais como: moqueca de frango e ervilha, arroz alegria,
feijoada carioca e curau de abóbora, que são incluídas no cardápio, passam pelo
teste de aceitabilidade dos estudantes com a participação do Conselho de
Alimentação Escolar (CAE).
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Figura 155 - Aplicação do teste de aceitabilidade na escola Cecília Meireles, 27/06/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Além disso, as nutricionistas realizam visita técnica nas Instituições de
Ensino a fim de realizar check-list para melhorias no setor.
No ano de 2020, teve aula presencial até o dia 20 de março. Apenas
durante este período foi servido merenda nas instituições de ensino, após este
período, foi entregue kits alimentação às famílias em vulnerabilidade, durante a
suspensão das aulas presenciais. Apenas a primeira entrega de kits foi comprada
com recursos do PNAE, e os demais kits foram adquiridos com recursos próprios,
assim o restante do recurso federal está aplicado na conta específica do PNAE.

21.2 Padaria escolar

Em 1997 foi implantada a Padaria Escolar sediada inicialmente no parque
de exposição, no Bairro Menino Deus, e no ano de 2007 foi inaugurada a sede
própria da Padaria Escolar, com o objetivo de ofertar aos estudantes opções de
receitas com preparações que pudessem diversificar o cardápio.
O estudante bem alimentado apresenta melhores condições de rendimento
escolar, por isso a oferta do café da manhã a eles, na instituição de ensino, é um
diferencial.
Com o aumento da demanda de estudantes da rede municipal a
necessidade de ampliação da Padaria Escolar era de fundamental importância, a

261

fim de garantir um melhor espaço físico aos colaboradores. Desta forma, em maio
de 2019, foram ampliados 328,88 m2 e inaugurado no dia 05 de junho de 2020.
Foram criados e ampliados os seguintes setores: sala de manipulação,
depósito de utensílios, área de higienização, sala de produção de macarrão,
cozinha experimental, banheiros e vestiários, masculino e feminino, lavanderia,
depósito de material de limpeza, depósito de material de expediente, depósito da
agricultura familiar, sala de administrativo, sala de fornos, pintura geral e troca de
piso.
Para a manutenção da produção dos pães, cucas, bolos, bolachas caseiras
e tortas, no ano de 2019, foram contratados mais padeiros para conseguir atender
a toda demanda.
Tabela 51 - Produção da padaria escolar durante os anos de 2017 a 2020
ANO

Pão francês, cuca, torta,
bisnaguinha e bolo.

Macarrão caseiro.

Bolacha comum

2017

65.784 KG

1.780 KG

9.800 KG

2018

67.050 KG

9.680 KG

2019

75.205 KG

2020*

11.357 KG

775 KG
200 KG (suspendeu
devido reforma na
padaria escolar)
50 kg (reiniciou após a
reforma da padaria)

12.600 KG
1.010 KG

Fonte: Divisão da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Novembro, 2020.
* Em 20/03/2020 houve suspensão das aulas presenciais devido a pandemia do COVID-19.

Em fevereiro de 2019, foi adquirido um furgão adequado para realizar as
entregas dos produtos fabricados na Padaria, alimentos da agricultura familiar e
alimentos não perecíveis para todas as instituições de ensino.
O veículo Furgão atende todas as recomendações sanitárias para o
transporte dos alimentos.
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Figura 156 - Furgão em frente a fachada da padaria escolar, 05/06/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

21.3 Acompanhamento nutricional

Além da elaboração do cardápio semestral, as nutricionistas realizam
acompanhamento nutricional de alunos que apresentam alguma restrição
alimentar ou apresentam alteração no seu estado nutricional. Nesses casos, há
orientações alimentares específicas nas unidades escolares para serem
adotadas, a fim de adequar a merenda escolar à restrição alimentar apresentada.
No ano de 2017 a 2020, foram realizados atendimentos nutricionais e
acompanhamento de 211(duzentos e onze) estudantes.
Quadro 30 - Atendimentos no programa anjos da escola, de 2017 a 2020.

ANO
2017
2018
2019
2020*

Nº DE ATENDIMENTOS
74
28
21
205

Fonte: Divisão da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referência Novembro,
2020.
* Até 20/03/2020 teve aula normal, após este período as aulas foram suspensas, e foram entregues
kits de alimentação a escolar aos alunos que recebem bolsa família ou estão em vulnerabilidade
social. Por isso esse número grande de atendimentos para liberação do kit alimentação.
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Com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos alimentares adequados
aos alunos, as nutricionistas realizam atividades de educação nutricional por meio
de atividades lúdicas, contação de estórias, palestras. Essas atividades envolviam
também toda a comunidade escolar.
Além disso, nos anos de 2018 e 2019, a Secretaria de Educação participou
da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (Jornada EAN), projeto
desenvolvido pelo FNDE. Em 2018 a jornada foi trabalhada na CIEI Anjo Gabriel
e na escola São Cristóvão, e no ano de 2019 nas escolas Menino Deus, Érico
Veríssimo e Caminho para o futuro.
Durante a Jornada, o FNDE propõe quatro temas relacionados a
alimentação, que são trabalhados com os alunos. Cada ano são abordados temas
diferentes, visando uma compreensão ampla da questão alimentar e criação de
hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis pelos alunos.
A fim de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, as nutricionistas
realizam a avaliação de peso e altura para verificar o perfil nutricional da
população atendida e realizar o acompanhamento nutricional daqueles que se
encontram fora da curva de crescimento.
No ano de 2018, foram avaliados 6.747 (seis mil e setecentos e quarenta e
sete) estudantes das seguintes unidades escolares: CIEI Anjo Gabriel, CEI
Aquarela, CEI Balão Mágico, CEI Girassol, Creche M. Menino Jesus, Creche M.
Irmãs Carmelitas de Vedruna, Creche M. Anjo da Guarda e nas escolas Caminho
para o Futuro, Eça de Queirós, Érico Veríssimo, Fredolino Vieira Barros, Menino
Deus, Olavo Bilac, Vinícius de Moraes e São Cristóvão. O resultado desta
avaliação está demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 52 - Avaliação nutricional dos estudantes no ano de 2018

ESTADO NUTRICIONAL

NÚMERO DE ALUNOS

PERCENTUAL

5.166

76,57%

BAIXO PESO GRAVE

28

0,41%

BAIXO PESO

166

2,46%

SOBREPESO

849

12,58%

OBESIDADE

449

6,65%

OBESIDADE GRAVE

88

1,30%

BAIXA ESTATURA

1

0,01%

TOTAL AVALIADO

6747

EUTROFIA (ADEQUAÇÃO)

Fonte: Divisão da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referência
Dezembro,2018.
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O parâmetro utilizado para avaliação é o critério IMC/idade segundo as
curvas de crescimento OMS.
Figura 157 - Avaliação nutricional no CEI Aquarela, 15/08/2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

No ano de 2020, com o aparecimento da pandemia do Covid-19, as aulas
presenciais foram suspensas no final de março. A fim de garantir segurança
alimentar, foi criado o comitê de segurança alimentar , via Decreto 4743 de 16 de
abril de 2020, e nomeados servidores que o compõem: 01 (um) membro do
conselho de alimentação escolar (CAE), 01 (um) membro do conselho municipal
de segurança alimentar e nutricional (COMSEA), 03 (três) servidores da secretaria
de educação, 01 (um) servidor da secretaria de saúde, 01 (um) servidor de
secretaria de assistente social, 01(um) servidor da procuradoria geral do município
e 01 (um) servidor da secretaria de finanças.
É de competência do comitê, normatizar, deliberar e supervisionar a
entrega dos kits de alimentação escolar, e prestar assessoria na aquisição,
armazenamento e distribuição dos kits, zelando pela qualidade dos alimentos que
compõem.
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Nesse período de suspensão das aulas, foi disponibilizado a oferta mensal
de kit alimentação para famílias dos alunos cadastradas no Programa Bolsa
Família, ou em situação de vulnerabilidade social.

22. GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE DE ENSINO

22.1 Relato

Prevista no inciso VI, artigo 206 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, a gestão democrática integra os princípios da educação
brasileira.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LEI Nº 9.394/1996), por sua vez,
determina nos artigos 14 e 15, que a cabe aos Sistemas de Ensino assegurar a
autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira, bem como definir as
normas da gestão democrática, que devem ter como princípios a “participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” e a
“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes”. (BRASIL, 1996).
No município de Lucas do Rio Verde, a Gestão Democrática é amparada
pela Lei Municipal nº 1972/2011, que foi reestruturada pela Lei Municipal nº
1972/2011, norma vigente.
O Plano Municipal de Educação (PME), reestruturado pela Lei Municipal nº
3020, de 06 de janeiro de 2020, enfatiza na Estratégia 6.5, a necessidade de
ações para o efetivo desenvolvimento da gestão democrática.
A Meta 15 do Plano Municipal de Educação, acompanhada de 6
importantes estratégias, ressalta que cabe ao Poder Público “Consolidar a gestão
democrática da educação, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico”. (LUCAS DO RIO VERDE, 2017).
Dentre as ações previstas para o fortalecimento da gestão democrática, o
PME prevê a necessidade de capacitar os conselheiros dos conselhos de
acompanhamento de políticas públicas e controle social; sendo importante
destacar a formação para os gestores e conselheiros do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE) das unidades escolares da rede municipal de ensino
de Lucas do Rio Verde, ocorrido no dia 13/03/2019.

266

22.2. Eleições de gestor escolar e coordenador pedagógico

A gestão democrática está amparada na Lei Municipal nº 1972/2011 e
vinculadas. Durante a Gestão Municipal, em 2017 e 2019, em atenção aos
preceitos legais, foram realizados processos de eleição de gestores e de
coordenadores pedagógicos, conforme a tabela a seguir:
Tabela 53 – Número de gestores e coordenadores eleitos, de 2017 e 2019
Nº DE GESTORES E COORDENADORES ELEITOS
2017

2019

GESTOR

COORDENADOR

GESTOR

COORDENADOR

Creche M. Anjo da Guarda

0

1

1

1

Creche M. Irmãs Carmelitas de
Vedruna

1

1

1

1

Creche M. Menino Jesus

1

1

1

0

CEI Aquarela

1

1

1

2

CEI Pequeno Príncipe

1

0

1

1

CIEI Anjo Gabriel

1

3

1

2

CEI Balão Mágico

0

0

1

2

CEI Girassol

0

0

1

2

São Cristóvão

1

1

0

2

Fredolino Vieira Barros

1

1

1

2

Érico Veríssimo

1

1

1

1

Menino Deus

1

1

1

3

Caminho Para o Futuro

1

1

1

2

Vinicius de Moraes

1

2

1

3

Eça de Queirós

1

3

1

2

Cecília Meireles

1

3

1

0

Olavo Bilac

0

3

1

3

TOTAL
13
23
16
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.
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Para assegurar a transparência no processo de escolha dos gestores e
coordenadores

pedagógicos,

são

instituídas

duas

comissões

de

acompanhamento do processo, sendo que a Comissão Geral é organizada pela
Secretaria Municipal de Educação a Comissão Local é organizada na instituição
de ensino.
A comissão geral de acompanhamento do processo de escolha de gestores
escolares e coordenadores pedagógicos é constituída por representantes da
Secretaria Municipal de Educação (SME), Conselho Municipal de Educação
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(CME) e Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) com
acompanhamento da procuradoria do município. As seguintes Comissões Gerais
foram instituídas no período de 2017 e 2019.
Quadro 31 - Comissão geral do processo de escolha de gestores, 2017 a 2019

ANO
2017
2017
2018
2019

PORTARIA
Portaria n.º 500/2017
Portaria nº 1265/2017
Portaria n.º 379/2018
Portaria n.º 1159/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO
17 de abril de 2017
20 de setembro de 2017
05 de março de 2018
03 de setembro de 2019

Unidade Escolar
Creche Menino Jesus
Todas as Unidades
Anjo da Guarda
Todas as Unidades

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

Quadro 32 - Comissão geral do processo de escolha de coordenadores, 2017 a 2019

ANO
PORTARIA
DATA DE PUBLICAÇÃO
Unidade Escolar
2017 Portaria n.º 117/2017 04 de janeiro de 2017
Todas as Unidades
2018 Portaria n.º 1105/2018 20 de agosto de 2018
CEI Girassol
Creche Menino Jesus
Portaria n.º 124/2019 04 de fevereiro de 2019 CEI Pequeno Príncipe
2019
E.M.E.F. Érico Veríssimo
Portaria n.º 1159/2019 03 de setembro de 2019 Todas as Unidades
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

Posteriormente à eleição, para assumir um mandato de 02 (dois) anos, os
gestores escolares e coordenadores pedagógicos são empossados durante uma
cerimônia, na qual os gestores recebem o relatório da gestão anterior, e assinam
o termo de posse.
Figura 158 - Posse das equipes gestoras 2020/2021, em 21/01/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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22.3 Descentralização de recursos financeiros
Asseguradas pela Lei de Gestão Democrática nº 1972, de 22/09/2011 e
alterações, as instituições de ensino garantem a autonomia pedagógica,
administrativa e financeira, mediante formação dos Conselhos Deliberativos
Escolares (CDCEs).
Tendo em vista a missão da Secretaria Municipal de Educação em ofertar
educação pública de qualidade, e respeitando a autonomia das instituições de
ensino, a aplicação dos recursos é definida pela comunidade escolar, conforme
prioridades, de pequenos reparos da infraestrutura, e aquisição de materiais de
consumo e permanente da instituição, que posteriormente presta conta da
aplicação dos recursos. Durante o período de 2017 a 2020, foram destinados os
seguintes recursos de verba municipal para as instituições de ensino conforme o
que se segue:
Tabela 54 - Repasses financeiros para os CDCE’s, verba municipal, de 2017 a 2020
REPASSE FINANCEIRO PARA OS CDCE’s
ANO

2017

2018

2019

2020

VALOR

R$ 1.736.816,04

R$ 1.792.124,20

R$ 2.123.475,46

R$ 2.480.109,12

(%)
AUMENTO

33%

3%

18%

17%

Fonte: Divisão de Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, 2017 a 2020

No ano de 2018, com o objetivo de analisar e atualizar a Lei nº 2351/2014,
sobre a transferência e de prestação de contas dos recursos destinados às
instituições de ensino, a Gestão Municipal instituiu uma Comissão composta por
representante de gestores escolares e técnicos da SME, resultando na sanção da
Lei nº 2849/2018, que dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de
prestação de contas dos recursos destinados aos Conselhos Deliberativos das
Comunidades Escolares (CDCEs), Associação de Pais e Mestres e Associação
de Pais e Professores (APMs) das unidades escolares da rede municipal de
ensino.
As principais alterações foram a: inclusão de despesas como manutenção
da piscina, cartório e serviços contábeis; atualização dos valores do repasse para
Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde (UFL), sendo assim, ao atualizar o valor da
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UFL, automaticamente, será atualizado o valor do repasse de verba municipal,
deixando de ser congelado.
Os recursos são transferidos trimestralmente às unidades executoras
(CDCE/APM/APP), por meio de transferência eletrônica e tem como referência a
área construída da Unidade Escolar, e o número de alunos matriculados na
Educação Infantil, e no Ensino Fundamental, cujo dados são atualizados na data
base do trimestre.
Os recursos destinam-se à cobertura de despesas que concorram para a
garantia do funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas
beneficiárias e são utilizados para aquisição de material permanente,
manutenção, conservação e pequeno reparos da unidade escolar, aquisição de
materiais de consumo, expediente e didático-pedagógicos, necessários ao
funcionamento

da

escola,

implementação

de

projeto

pedagógico,

desenvolvimentos de atividades educacionais, manutenção das piscinas,
pagamento de serviços cartorários de registro do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar e pagamento de serviços contábeis.
A aplicação e prestações de contas dos valores repassados são
supervisionadas pela Secretaria Municipal de Educação, seguindo das normas
legais vigentes.

22.4 Conselhos de controle social da área educacional

22.4.1 Relato

Os Conselhos de Controle Social, mais especificamente os ligados à
Educação, são essenciais para assegurar a participação da população no controle
social, mediante integração da Comunidade Local e Poder Público.
A atuação dos conselhos é amparada pela legislação vigente, sendo
importante reforçar a alínea “d”, inciso X, artigo 212-A da Constituição Federal de
1988, a qual assegura “a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação
de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos
conselhos de educação;”. (BRASIL, CF, 1988).
No período entre 2017 a 2020, o município de Lucas do Rio Verde,
objetivando o controle social no campo educacional, em 2018, instituiu Conselho

270

Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (COMCITE), criado por
meio da Lei Municipal nº 2860/2018. E também o Comitê de Segurança Alimentar,
mediante o Decreto nº 4.743, de 16 de abril de 2020.
Além do COMCITE, estão ligados à pasta da Secretaria Municipal de
Educação, outros 05 (cinco) conselhos municipais: Conselho Municipal de
Educação, Fórum Municipal de Educação, que anteriormente possuía a
nomenclatura de Fórum Permanente de Educação, instituído pela Lei nº 1318, de
30 de outubro de 2006; Conselho Municipal de Alimentação Escolar pela Lei
Municipal nº 356/1995; Conselho Municipal do Fundeb pela Lei Municipal nº
1386/2007, e Conselho Municipal de Políticas Públicas para Juventude pela Lei
Municipal nº 2117/2013, e os CDCEs das unidades escolares.

22.4.2 Conselhos deliberativos escolares

O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) é um órgão
colegiado de natureza deliberativa, consultiva e fiscal, constituído por
representantes de todos os segmentos da Comunidade Escolar (pais, estudantes
e profissionais da educação), devendo ser 50% (cinquenta por cento) de pais e/ou
estudantes e 50% (cinquenta por cento) de profissionais da educação, sendo
composto de no mínimo 06 (seis) e no máximo 12 (doze) membros, que tomam
as decisões sobre as dimensões administrativas, financeiras e políticapedagógica da instituição de ensino.
Os membros do CDCE são eleitos em assembleia de cada segmento da
comunidade escolar, e seu mandato é de 2 (dois) anos, com direito apenas a uma
reeleição.
A normativa municipal que ampara a constituição do CDCE nas Instituições
de Ensino da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde, é a Lei de Gestão
Democrática do Ensino Público, Lei nº 1972 de 22 de setembro de 2011. Com
base na lei, supracitada, cada CDCE elabora seu regimento interno.
Em 2017 a Secretaria Municipal de Educação orientou as Instituições que
ainda eram constituídas como Associação de Pais e Mestres (APM), a regularizar
conforme dispõe a Lei da Gestão Democrática do Ensino Público Municipal,
alterando todas para Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE).
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Anualmente, a Secretaria Municipal de Educação realiza prestação de
contas da execução dos recursos financeiros da Educação, onde são convidados
todos os membros dos CDCEs, e demais Conselhos relacionados a Educação.
Figura 159 - Reunião de prestação de contas aos CDCEs das instituições, 04/11/2020

Foto: Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

Em março de 2019, a Secretaria Municipal de Educação promoveu a
Formação “Leis que disciplinam a atuação dos CDCE’s e Gestão Escolar”, onde
teve como público alvo todos os membros dos CDCE’s e Gestores Escolares,
totalizando 17 (dezessete) instituições, com o objetivo de estimular a participação
dos membros da comunidade nas tomadas de decisões e despertar para a
importância político-social de estar inserida no Conselho.
O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) cria um ambiente
articulador da gestão democrática escolar, criando oportunidades para que todos
os segmentos possam defender os seus interesses coletivos e com amparo na
Lei de Gestão Democrática do Ensino Público, Lei nº 1972 de 22 de setembro de
2011, tem as seguintes funções:
 Deliberativas: quando decidem sobre o projeto político-pedagógico e o
próprio Regimento Escolar, dentre outros assuntos da escola.
 Consultivas: quando tem um caráter de assessoramento, analisando as
questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e
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apresentando sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas
pela direção da unidade escolar.
 Fiscal: quando examina os documentos contábeis, a situação financeira e
emite parecer sobre as contas do CDCE.

22.4.3 Conselho municipal de educação
O Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde MT (CME/LRV),
criado através da Lei Municipal nº 1.280 de 07 de junho de 2006 e instituído como
Sistema Municipal de Ensino nos termos da Lei Municipal 1.629 de 26 de
novembro de 2008.
O Sistema é responsável pelas etapas da Educação Infantil das Rede
Particular e Pública Municipal de ensino, e do Ensino Fundamental da Rede
Pública Municipal.
O Conselho municipal é um órgão normativo, consultivo, deliberativo,
mobilizador e de acompanhamento e controle social, sendo-lhe assegurados os
princípios da representatividade, pluralidade, autonomia e da democracia no
exercício de suas atribuições.
De acordo com da Art. 5º Lei nº 1629, de 26 de novembro de 2008 e a
redação dada pela Lei nº 2331/2014, além daquelas competências definidas no
Sistema Municipal de Educação, compete ao Conselho Municipal de Educação,
I.

Elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Executivo;

II.

Promover estudo de comunidade tendo em vista os problemas
educacionais;

III.

Estabelecer critérios para ampliação da rede de escolas a serem mantidas
pelo Poder Público Municipal, tendo em vista as diretrizes traçadas no
Plano Municipal de Educação e segundo a Legislação vigente;

IV.

Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e o aperfeiçoamento da
Educação Municipal.

V.

Manter intercâmbio com o Conselho do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
(FUNDEF), Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Municipal
da Criança e Adolescente (CMDCA).

VI.

Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à educação.
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Os Conselheiros exercem a sua função, participando das sessões plenárias
ordinárias, extraordinárias, das sessões de estudos e visitas de inspeção nas
instituições do Sistema Municipal de Ensino. No total são 15 (quinze) conselheiros
titulares e 15 (quinze) conselheiros suplentes.
Quadro 33 - Algumas ações realizadas pelo CME, de 2017 a 2019

ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS

2017

2018

2019

2020

Processos analisados

-

19

06

04

Relatórios emitidos

-

43

26

03

Consultas respondidas

-

03

02

-

Denúncias apuradas

-

03

07

-

Portarias

17

18

06

19

Parecer orientativo

08

03

03

-

Parecer deliberativo

04

17

07

05

Notificações emitidas

-

-

04

-

Resoluções aprovadas e homologadas

-

-

02

02

Atos normativos expedidos

-

-

07

03

Relatório de Inspeção

25

-

-

02

TOTAL de Ações realizadas

54

106

70

38

Fonte: Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde. Mês Referência. Setembro de
2020.

O trabalho realizado pelo CME/LRV é regido pelo Presidente e/ou VicePresidente, Secretária Executiva, Presidentes das Câmaras de Educação Infantil
e de Ensino Fundamental.

22.4.4 Conselho do FUNDEB
O FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de
dezembro de 2006, e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de
dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e
pelos Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007,
respectivamente.
O FUNDEB propõe uma distribuição dos recursos com base nos critérios
do número de matrícula da educação, baseado no censo escolar do ano anterior.
O Fundo tem como objetivo fazer com que haja menos desigualdade de recursos
entre as redes de ensino.
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O novo FUNDEB, foi aprovado no dia 25 de agosto de 2020, tornando
permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, através da Emenda 108 da
Constituição.
Em Lucas do Rio Verde, através da Lei nº 2485, de 24 de novembro de
2015 aconteceu a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB.
A última composição dos membros do Conselho do FUNDEB em Lucas
do Rio Verde foi instituída através do Decreto Municipal nº 5.005 de 03 de
setembro de 2020, e o mesmo é constituído por 11 (onze) membros titulares,
acompanhados de seus respectivos suplentes. Os membros titulares e suplentes
tem mandato de dois anos, permitida uma única recondução para o mandato
subsequente por apenas uma vez, conforme estabelecido na Lei nª 2485 de 24
de novembro de 2015.
Compete ao Conselho do FUNDEB, de acordo com a Lei Municipal nº 2485,
de 24 de novembro de 2015:
I - Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos
recursos do Fundo;
II - Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da
proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o
objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a
operacionalização do FUNDEB;
III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à
conta do Fundo;
IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo,
que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo
Municipal; e
V - Outras atribuições que legislação específica eventualmente
estabeleça;
Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá
ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de
contas junto ao Tribunal de Contas.

A partir do ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação, mesmo não
sendo obrigatório, com a finalidade de dar mais transparência às aplicações dos
recursos, e auxiliar na fiscalização decidiu encaminhar ao Conselho do FUNDEB,
mensalmente, todas as folhas de pagamento da Secretaria Municipal de
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Educação, e não somente a folha paga pelo recurso oriundo do FUNDEB, mas
também dos recursos ordinários e próprios.

22.4.5 Conselho da alimentação escolar

O Conselho da Alimentação Escolar (CAE), está regulamentado pela Lei
Federal nº 11.947/2009, é um órgão que auxilia na fiscalização das normativas do
PNAE, a fim de acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes
do PNAE, bem como a correta aplicação dos recursos financeiros destinados à
alimentação escolar.
Em Lucas do Rio Verde, o CAE foi criado pela Lei municipal Nº 356, em 14
de junho de 1995 e atua nas questões referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), com o objetivo de assegurar o controle social deste
Programa, através da participação da sociedade civil local nas ações
desenvolvidas pelo poder público, seguindo as orientações estabelecidas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Atualmente, a Lei municipal Nº 2.841, de 05 de setembro de 2018, dispõe
sobre a regulamentação, composição e atribuição do CAE no município. O CAE
tem um regimento interno e anualmente elabora o plano de ação, onde é
estabelecido as ações que irão realizar.
Dentre as atividades desenvolvidas estão: reuniões mensais, aprovação
dos cardápios, auxílio na aplicação do teste de aceitabilidade, visita aos
fornecedores, participação dos processos licitatórios, visita nas instituições de
ensino, análise da prestação de contas dos recursos do PNAE para emissão do
parecer.
22.4.6 Conselho municipal de políticas públicas para juventude

O Conselho Municipal de Políticas Públicas para Juventude (COMJUVE),
foi criado a partir da Lei Federal nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, e do Projeto
de Lei nº 04, de 25 de março de 2013, de iniciativa do Poder Legislativo e que
propunha a instituição da Conferência Municipal de Políticas Públicas para
Juventude, e a criação do COMJUVE.
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Assim, na data de 10 de maio de 2013, o Poder Executivo Municipal
sancionou a Lei nº 2117/2013, tendo a primeira composição do CONJUVE
instituída pelo Decreto nº 2569, de 22 de outubro de 2013.
O COMJUVE, conforme prevê a legislação que o instituiu, tem por
finalidade de “assegurar os direitos dos jovens e criar condições para sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”. (LUCAS DO RIO
VERDE, 2013).
Os componentes do CONJUVE possuem mandato de 2 anos, e são 24
(vinte e quatro) membros titulares e seus suplentes, sendo 12 (doze)
representantes

titulares

da

Sociedade

Civil

Organizada,

e

12

(doze)

representantes titulares do Poder Público Municipal, que podem ser reconduzidos
uma única vez.
No ano de 2019, a Municipalidade efetuou alteração na Lei Municipal nº
2117/2013, mediante a Lei nº 2.938, de 28 de maio de 2019. Assim, foi convocada
a Conferência Municipal de Políticas Públicas para Juventude, instituída por meio
do Decreto n. 4.413/2019, que abordou o tema: “As várias formas de mudar Lucas
do Rio Verde e o Brasil”.
Figura 160 - Conferência municipal de políticas públicas para juventude, 15/08/2019

Fonte: Cenário MT, 2019 https://www.cenariomt.com.br/mato-grosso/lucas-do-rio-verde/jovensdiscutem-propostas-para-o-futuro-de-lucas-do-rio-verde/ . Acesso em: 24 nov. 2020.
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Desde a criação do COMJUVE, sua recomposição ocorre mediante a
escolha democrática entre os representantes da sociedade civil organizada,
durante a Conferência Municipal de Políticas Públicas para Juventude, sendo que
a última ocorreu no ano 2020, Decreto 4954/2020.
As reuniões do COMJUVE são realizadas ordinariamente uma vez por mês,
ou quando houver convocação extraordinária da Diretoria Executiva ou por
maioria dos membros.
No ano de 2020, o COMJUVE, em parceria com a Secretaria de Educação
e Saúde, Associação Luverdense de Imprensa (ALI), Polícia Civil, e do Corpo de
Bombeiros, realizou uma grande mobilização nas escolas, com o objetivo de
conscientizar as crianças e adolescentes sobre a importância da vida, orientando,
por meio de palestras, os voluntários orientaram as sobre os riscos físicos e as
penalidades para os praticantes do “desafio da rasteira”.

22.4.7 Fórum municipal da educação
O Fórum Municipal de Educação (FME), é um órgão responsável por
acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação (PME).
A equipe técnica do FME foi instituída por meio da Portaria nº530, de 27 de
abril de 2017, e atualmente em vigor a Portaria nº 1.007, de 29 de julho de 2019.
Fórum Municipal de Educação foi recomposto através do Decreto 3539 de 24 de
julho de 2017, e reestruturado através da Lei 2719 de 14 de novembro de 2017.
O FME, em 2017, iniciou a organização de miniconferências, e assim, a
revisão das metas e estratégias foram validadas na II Conferência Municipal de
Educação, em 31 de janeiro de 2018.
A II Conferência foi realizada no Pavilhão da Rosa Mística, e contou com a
participação de todos os segmentos da sociedade, e teve ampla participação dos
profissionais da educação de todas as redes do município.
As contribuições serviram como base para o efetivo cumprimento do PME
e real avaliação e monitoramento do mesmo, tanto de forma quantitativa como
qualitativa. Após revisão e aprovação do PME, foi encaminhado para posterior
aprovação do poder legislativo em janeiro de 2020.
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Atualmente o FME está composto conforme publicação do Decreto 5006
de 03 de setembro de 2020.
Figura 161 - II Conferência municipal de Educação, em 31/01/2018

Fonte: https://www.deolhonosplanos.org.br/lucas-do-rio-verde-monitoramento. Acesso em: 15
set. 2020

A equipe técnica de monitoramento tem atuado através de reuniões
ordinárias, que após formação do professor Geraldo Grossi, membro do Conselho
Estadual de Educação (CEE), criou o Plano Tático Operacional (PTO).
Através do PTO implementou-se indicadores e fórmulas que demonstram
o percentual executado do PME, por estratégia e metas, além do percentual geral
de execução. Este mecanismo foi importante para acompanhamento do PME.
Figura 162 - Percentual de estratégias do PME executada, em execução e não executada
registrada, 2018 e 2019

Fonte: Dados do Relatório de Monitoramento do PME/LRV, 2018 e 2019.
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No segundo semestre de 2017, a SME disponibilizou a assessoria
pedagógica, e a equipe técnica de monitoramento do PME, convidando também
as Secretarias de Educação de municípios da região, a assessoria do professor
consultor técnico João Monlevade, que destacou a necessidade de os municípios
construírem diagnósticos de demanda e de oferta no processo de monitoramento
de seus Planos de Educação.
Nesta perspectiva, o professor destacou a importância e orientou como
proceder com a busca ativa nos municípios ao qual resultou no projeto do Censo
Educacional da SME de Lucas do Rio Verde, que ainda em 2017, foi executado
por iniciativa da secretaria municipal de educação no Bairro Rio Verde onde foram
recenseados 1027(mil e vinte e sete) família e 3487 (três mil quatrocentos e
oitenta e sete) pessoas que residiam na localidade e posteriormente no ano de
2018, sendo finalizado no ano de 2019.

22.4.8 Comitê de segurança alimentar

A suspensão das atividades escolares devido à pandemia do novo
coronavírus (COVID -19) foi determinada no dia 23 de março de 2020, em razão
do Decreto municipal nº 4.667/2020, durante o período de 23/03/2020 a
05/04/2020, da rede pública e privada, tanto na educação infantil, ensino
fundamental, médio e superior, como medida de prevenção a disseminação do
novo coronavírus.
Para auxiliar algumas famílias em relação a alimentação, durante este
período, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, o Município de Lucas e
a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Lucas do Rio Verde, decidiram
adotar medidas compensatórias de alimentação escolar aos estudantes de
famílias vulneráveis e elaboraram o Termo de Medidas Compensatórias de
Alimentação Escolar no Período de Suspensão das Aulas da Rede Municipal.
Em conformidade com o Termo, onde relata que a suspensão das aulas
configura um fato inesperado para a família do estudante e que exige providência
imediata, foi realizada a aquisição dos primeiros kits sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Educação. E com a continuidade da suspensão das aulas
não presenciais e em conformidade com o Ministério Público, através da
Notificação Recomendatória 02/2020, SIMP Nº 00801-040/2020, e também para
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formalizar a arrecadação e a distribuição do kit de alimentação escolar, foi criado
o Comitê de Segurança Alimentar, durante o período de pandemia do COVID-19,
e nomeado os representantes, conforme Decretos nº 4.743 e 4.816, revogados
pelo Decreto nº 4.965, de 18 de agosto de 2020.
Ficou decidido que teria direito ao kit alimentação todos os estudantes da
rede municipal (pública ou privada) de Lucas do Rio Verde, que estão cadastrados
no Cadastro Único e fazem parte do Programa Bolsa Família. O kit foi composto
por alimentos não perecíveis, que regularmente são oferecidos na rede municipal
de ensino do município.
O processo de distribuição dos kits para as famílias, iniciou no dia 25 de
março de 2020. Nos dias 25 e 26 de março, as entregas do 1º kits ocorreram nos
domicílios das famílias contempladas. Devido à dificuldade de encontrar as
famílias para fazer a entrega domiciliar, por ausência de pessoas na casa, ou
mudança de endereço, no dia 27 de março, as entregas dos kits passaram a ser
realizadas nas instituições de ensino sob a responsabilidade das equipes
gestoras.
Figura 163 - Kit de alimentação às famílias, 25/03/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Com a permanência da suspensão das aulas, definido pelo Decreto
Estadual nº 432 de 31/03/ 2020 a 30/04/2020, foi elaborado o 1º aditivo do Termo
de Medidas Compensatórias, onde foi alterado o prazo de vigência do termo, que
passa a ser vigente por todo o período que perdurar a suspensão das aulas.
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Também houve alteração quanto ao público-alvo, permanecendo o critério Bolsa
Família, e incluindo a entrega do kit para a os estudantes em situação de
vulnerabilidade com comprovação de renda per capta inferior a R$ 178,00 (cento
e setenta e oito reais) ou vulnerabilidade comprovada através de visita in loco
realizada por assistente social da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Além disso,
acrescentou a criação do Comitê de Segurança Alimentar, por meio do Decreto nº
4743, de 16 de abril de 2020.
O Comitê de Segurança Alimentar tem competência de normatizar,
deliberar e supervisionar a entrega dos kits alimentação escolar, e prestar
assessoria na aquisição, armazenamento e distribuição dos kits, zelando pela
qualidade dos alimentos que compõem.
No dia 17 de abril de 2020, foi realizada a primeira reunião do Comitê. Nesta
reunião foi repassada a Resolução nº 02 de 09 de abril de 2020, publicada pelo
Fundo Nacional para a desenvolvimento da educação (FNDE), que dispõe sobre
a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o
período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19)
Assim como na Lei nº 13.987/2020, a Resolução nº 02 de 09 de abril de
2020, também autoriza em caráter excepcional, a entrega de alimentos da
merenda escolar para os estudantes levarem para casa. E na reunião do Comitê
foi definida a forma de entrega dos kits, que seria nas instituições de ensino, assim
como a composição dos kits com 8 (oito)itens.
Como o Decreto Estadual nº 432 de 31 de março de 2020, estabelecia a
suspensão das aulas até dia 30 de abril de 2020, foi feito processo licitatório
através de Pregão Eletrônico nº 016/2020, para a aquisição dos alimentos que
compõem o segundo kit alimentação. A Portaria nº 755, de 28 de abril de 2020,
dispõe sobre a distribuição de kits de alimentação escolar, em caráter excepcional
com comprovada situação de vulnerabilidade.
Na entrega do 2º Kit de alimentação, no mês de maio, ocorreu uma
aquisição da agricultura familiar, de banana nanica, sendo adquiridos 2.000 (dois
mil) kg de banana, e ofertados um kg de banana por kit.
Com o Decreto Municipal nº 4.759, de 27 de abril de 2020, a suspensão
das aulas foi prorrogada por tempo indeterminado, deste modo, foi realizado novo

282

processo de licitação, para aquisição de alimentos. Esta aquisição foi necessária
pelo cenário do número de casos de infectados pelo Coronavírus no Estado, e a
projeção de retorno das aulas apenas para agosto ou posterior. O processo
licitatório foi efetivado pelo pregão eletrônico nº 23/2020, realizado com registro
de preço, para que pudesse ser comprado apenas o necessário. Com este
processo licitatório, foram adquiridos os kits para realizar a 3ª, 4ª, 5ª e parte da 6ª
entrega, entre os meses de junho a outubro de 2020.
E ainda continuou a suspensão das aulas, por isso foi realizado novo
processo licitatório, PE nº 061/2020, e PE nº 72/2020, para a aquisição de mais
kits de alimentação. Com os alimentos deste registro de preço, foram adquiridos
quantidade de alimentos para completar a 6º entrega, e os alimentos da 7ª e 8ª
entrega, nos meses de novembro e dezembro.
Segue abaixo, demonstrativo onde estão apresentados os quantitativos de
kit entregue por etapa, bem como o período de entrega. Alguns kits foram
entregues fora do período geral, pois conforme era verificado a necessidade
através da visita da assistente social, era feita a entrega dos alimentos para a
família em questão.
Tabela 552020

Total de entrega dos Kits de alimentação escolar, por etapa e mês de referência,

KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
QUANTIDADE DE KITS

TOTAL DE KITS ALIMENTAÇÃO
ENTREGUES

PERÍODO DE
ENTREGA

1º KIT

1.908

25/03 a 01/04

2º KIT
3º KIT
4º KIT

2.022
1.881
1.894

11 a 14/05
26 a 30/06
28 a 30/07

5º KIT
6º KIT

1.894
1.888

31/08 a 02/09
19 a 21/10

7º KIT
8º KIT

1.918
Em contagem

09 a 11/11
02 a 08/12

TOTAL GERAL

11.511

-

Fonte: Divisão de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Mês Referência.
Dezembro, 2020.
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Todos os termos de entregas e recebimentos dos kits de alimentação estão
digitalizados e arquivados na SME, bem como, os relatórios de visita da Assistente
Social.
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23 COMISSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

23.1 Relato
A participação dos servidores públicos e da sociedade civil organizada na
construção das políticas públicas locais é um direito constitucional.
A gestão da administração pública de 2017 a 2020, valorizou muito o
diálogo e a participação social como forma de garantir a democratização das
relações entre a sociedade e o governo no processo decisório das políticas
públicas.
A valorização do diálogo e participação social constata-se pela viabilização
de diversos canais de comunicação, e medidas efetivas de participação. Uma
dessas medidas são as diversas comissões instituídas oficialmente e
implementadas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, tais como:
Comissão para Estudos e Implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), Grupo de Trabalho para Reorganizar a Proposta Curricular da Rede
Municipal de Ensino; Comissão de Organização da Base Legal da Secretaria
Municipal de Educação; Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras; Comissão
de Implantação do Plano Municipal da Primeira Infância; Comissão Conjunta de
Reordenamento da Rede Pública de Ensino e Organização das Matrículas das
Instituições de Ensino Público do Município de Lucas do Rio Verde; Comissão
Coordenadora

para

Participação

no

Processo

Formativo

de

Elaboração/Adequação e Gestão do Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação; Comissão de

Implantação, Acompanhamento e

Avaliação do Documento de Referência Curricular (DRC/LRV); Comissão
Especial da Educação para Elaboração do Plano de Contingência (COVID-19),
entre outras ações de comunicação pertinentes.

23.2 Comissão para estudos e implementação da BNCC do município
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que explicita os direitos e
objetivos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento

a

serem

observados,

obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica no Brasil percorreu um longo caminho até ser homologada.
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Após Seminários Estaduais com professores, gestores e especialistas para
debater a BNCC, da 2ª versão da BNCC, em 2016, liderados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), em abril de 2017, o MEC entregou
a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao Conselho Nacional
de Educação (CNE), que emitiu Parecer CNE/CP nº 15 de dezembro de 2017, e
que culminou, em 20 de dezembro de 2017, na homologação da BNCC, Portaria
nº 1.570 , pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. E em 22 de dezembro de
2017 o CNE apresenta a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017,
que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular.
A partir da homologação da BNCC e orientação sobre a implantação pelo
CNE, começa o processo de formação e capacitação dos professores e o apoio
aos sistemas de Educação estaduais e municipais para a elaboração e adequação
dos currículos escolares. O prazo para adequação dos currículos à BNCC foi
definido para ser efetivado, preferencialmente até 2019 e no máximo, até início do
ano letivo de 2020.
A partir de então, em 2018, a SEDUC/MT, organizou uma equipe técnica
para estudos, e também, a formação de profissionais das secretarias municipais
de educação, e professores da rede estadual. A Secretaria de Educação de Lucas
do Rio Verde indicou dois representantes para participarem da equipe regional. E
os representantes tinham o compromisso de iniciar a mobilização dos estudos da
Base Nacional Comum Curricular, com foco na parte homologada do documento,
correspondente às etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, com o
objetivo de compreender sua implementação.
Neste sentido, A Comissão para Estudos e Implementação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) do município de Lucas do Rio Verde, por
meio da Portaria nº 620, de 08 de maio de 2018, constituiu representantes de
vários órgãos, tais como, Secretaria Municipal de Educação, Assessoria
Pedagógica da SME, Assessoria Pedagógica da SEDUC/MT, Fórum Municipal de
Educação, Gestores Escolares da Rede Municipal, Pais da Educação Básica,
Grêmios Estudantis,

Conselho Municipal de Educação, Sindicato do

Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Instituições do Ensino
Superior, Instituições Privadas da Educação Básica.
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A Comissão foi instituída para iniciar oficialmente os estudos sobre a BNCC
no município de Lucas do Rio Verde, e do processo de reorganização da Proposta
Curricular de acordo com a Base Nacional Comum Curricular(BNCC). Após os
estudos, debates e organização do processo de implementação no município,
houve a necessidade de instituir grupos de trabalhos para estudos mais
aprofundados dos componentes curriculares das etapas da Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Assim, a Secretaria Municipal de Educação instituiu através
da Portaria 1.201 de 13 de setembro de 2018, representantes para participarem
dos grupos de trabalhos no processo de reorganização da Proposta Curricular da
Rede Municipal de Ensino, que foram constituídos, em sua maioria, por
professores que atuam nas instituições de ensino da rede municipal.
A conclusão dos trabalhos culminou, no Documento de Referência
Curricular para a Rede Municipal de Lucas do Rio Verde, que foi homologado pela
Secretária Municipal de Educação, em janeiro de 2019.
E posteriormente, foi instituída a Comissão Técnica para Monitoramento e
Avaliação do Documento de Referência Curricular, sob a luz da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) do município de Lucas do Rio Verde/MT, por
intermédio da Portaria nº 560 de 06 de maio de 2019, sendo revogada pela
Portaria nº 299/2020 e atualmente vigente a Portaria nº 969 de 04 de junho de
2020.

23.3 Comissão de organização da base legal
A Comissão Permanente de Organização da Base Legal da Secretaria
Municipal de Educação foi criada pela Portaria nº 417, de 16 de março de 2018,
composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Gestores
Escolares da Rede Municipal, Conselho Municipal de Educação e representante
do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), e
pela Procuradoria do Município.
Os membros que compõem a Comissão são alterados sempre que
necessário, e por esse motivo, as portarias são atualizadas. A mais recente
composição da Comissão de Organização da Base Legal da Secretaria Municipal
de Educação, de Lucas do Rio Verde-MT, foi instituída pela Portaria nº 970, de 04
de junho de 2020.
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O objetivo da Comissão é Organizar as Bases Legais da Secretaria
Municipal de Educação, a fim de atender o princípio da transparência na
administração pública, concebido pela Constituição Federal de 1988.
A Coordenação Geral dos trabalhos é exercida pelos representantes da
Secretaria Municipal de Educação que compõem a Comissão, e as reuniões são
realizadas, semanalmente ou quinzenalmente, conforme as demandas de
documentos a serem analisados e elaborados durante o ano.
Figura 164 - Reunião da comissão da base legal, em 09/09/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2019.

No início de cada ano letivo, a Comissão organiza o cronograma de
reuniões a serem realizadas, e elenca os principais documentos que precisam ser
elaborados conforme as prioridades, seguindo uma ordem cronológica.
Dentre os documentos organizados pela Comissão entre os anos de 2018
a 2020, estão:
 Edital de Eleição para Gestores Escolares;
 Edital de Eleição para Coordenadores Pedagógicos;
 Portaria de Acompanhamento dos processos de Eleição das Equipes
Gestoras das Instituições de Ensino;
 Sugestão de alteração da Lei de Gestão Democrática;
 Portaria que dispõe sobre critérios para organização do Quadro de
Professores efetivos e/ou removidos, atribuição de turmas e/ou aulas e
jornada de trabalho das instituições da rede municipal de ensino;
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 Decreto que dispõe sobre critérios e procedimentos a serem observados
no processo de organização do Quadro de Técnico Administrativo
Educacional - Área Monitoria, efetivos e/ou removidos, atribuição de turma
(s) e jornada de trabalho das Instituições de Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino, e dá outras providências;
 Portaria que regulamenta a Remoção dos Profissionais Docentes da
Educação Básica e dá outras providências;
 Portaria que regulamenta a Remoção dos Profissionais Não Docentes da
Educação Básica e dá outras providências;
 Portarias de organização e reorganização de Calendário Letivo anual;
 Portaria que regulamenta o período de rematrículas e pré-matrículas e
matrículas nas instituições de ensino da rede municipal;
 Minuta do Decreto que dispõe sobre critérios e procedimentos a serem
observados para Designar Função Gratificada de Secretário Escolar a
profissionais efetivos do cargo Técnico Administrativo Educacional - Área
Secretaria para assinarem como responsáveis pela escrituração escolar
nas Instituições da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências;
 Minuta Portaria que institui membros para a Comissão de Avaliação,
Contagem de Pontos e Acompanhamento dos Processos para Designar
Função Gratificada de Secretário Escolar a profissionais efetivos do cargo
Técnico Administrativo Educacional - Área Secretaria, e dá outras
providências.
Os documentos organizados pela comissão são submetidos para
apreciação do Gabinete da Secretaria, e Departamentos responsáveis, e após
análise jurídica são publicados e divulgados aos interessados.
Ao elaborar coletivamente, debater e chegar a um consenso sobre os
documentos legais a serem publicados pela administração, facilita muito no
momento de aplicar as normas no âmbito educacional, pois legitima as ações que
foram decididas de forma democrática.

23.4 Comissão técnica de infraestrutura e obras
Para atender as recomendações do Tribunal de Contas do Estado,
elencadas no Processo nº 144.096/2017 - protocolo 337.285/2017 - Acórdão
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635/2016, referente a Auditoria Operacional da Infraestrutura (processo nº 22.2755/2015) realizada na gestão anterior, no ano de 2015, e ainda para atender a
necessidade de organização das manutenções, reformas e obras da Secretaria
de Educação, foi constituída no ano de 2018, através da Portaria nº 376 de 02 de
março de 2018, e atualizada pela Portaria nº 1278/2020, a Comissão Técnica de
Infraestrutura e Obras.
A Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras é responsável por organizar
o Plano de Ação Anual de Inspeção e Execução de Obras, Serviços de
Conservação e Manutenção, e possui a finalidade de normatizar e implementar
procedimentos para diagnosticar as necessidades de obras, bem como, melhorias
das infraestruturas das Instituições de Ensino da Rede Municipal e Unidades
Prediais utilizadas e sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Uma das ações da Comissão é normatizar procedimentos, e para subsidiar
a Secretaria Municipal de Educação, em um trabalho conjunto com o Controle
Interno da Prefeitura foi possível, em 29 de março de 2018 ser publicada a
Instrução Normativa 57/2018, atualizada em 04 de junho de 2019, que normatiza
serviços de obras, reformas e manutenção da infraestrutura das unidades prediais
utilizadas pela secretaria municipal de educação. A finalidade da Instrução
Normativa foi estabelecer as diretrizes gerais para a execução de obras, serviços
de conservação e manutenção de uma edificação ou conjunto de edificações de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lucas do
Rio Verde-MT.
Esta comissão se reúne mensalmente, e realiza visitas nas instituições de
ensino e unidades prediais da secretaria municipal de educação para detectar as
necessidades de melhorias e vistoriar a infraestrutura.
Durante o ano de 2018, foram realizadas várias visitas, e que resultaram
em dois relatórios técnicos. O Relatório Técnico nº 001/2018 referente a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, e o Relatório Técnico nº
002/2018 referente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de
Moraes, onde, em ambos, a Comissão analisou como emergencial a situação das
estruturas das instituições de ensino. A EMEF Cecília Meireles apresentava
rachaduras nas paredes dos blocos educacionais.
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Figura 165 - Estrutura física da EMEF Cecília Meireles, em 05/04/2018

Fonte: Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, Secretaria Municipal de Educação, 2018.

Figura 166 - Estrutura física da EMEF Vinícius de Moraes, em 05/04/2018

Fonte: Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, Secretaria Municipal de Educação, 2018.
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Para a Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde, a comissão elaborou
um plano de ação, apresentando cronograma de execução para corrigir
irregularidades identificadas na acessibilidade arquitetônica dos prédios públicos
municipais, até o ano de 2022.
A comissão realizou visitas nas instituições de ensino e unidades prediais
da secretaria municipal de educação, e no segundo semestre de 2018 foi
elaborado o Plano de ação para ações para os anos de 2018/2019.
No ano de 2019, para subsidiar as visitas a comissão elaborou o “Check
List de Inspeção Predial”, onde lista os tópicos essenciais para inspeção do prédio,
observando paredes, forro, teto, piso, hidráulico, elétrico, esquadrias, fachadas e
aparência geral. A comissão também elaborou um “Check List de materiais e
equipamentos para Escola”, com o objetivo de identificar itens básicos
necessários para pequenas manutenções e reparos nas unidades escolares.
Quadro 34 - Check List de inspeção predial, 2019

CHECK-LIST - INSPEÇÃO PREDIAL

Resp. pela inspeção:

Data:

Instituição:
End.:

Bairro:

Complemento:
Resp. por acompanhar a inspeção:

TÓPICOS DA INSPEÇÃO
1. PAREDE

Fissura/Trinca
Eflorescência/Mofo/Bolor
Infiltração
Destacamento/Descolamento
Bolhas/Enrugamento
Falha Rejunte
Som cavo

( ) Argamassado ( ) Pintura ( ) Cerâmico
( ) Gesso
Local
Foto nº
Observações
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Outro:
2. FORRO

( ) PVC ( ) Gesso ( ) Madeira ( ) Outro:
Local

Foto nº

Observações

Deformação Excessiva
Fissura
Desencaixe
Mofo/Infiltrações/Manchas
Ausência de Forro
Outro:
3. PISO

( ) Argamassado ( ) Cerâmico ( ) Outro:
Local

Foto nº

Observações

Falta ou deficiência de rejunte
Fissura
Destacamento/Descolamento
Escadas/Rampas
antiderrapante

sem

Manchas
umidade/Eflorescência

de

Som cavo
Outro:
4. FACHADA

( ) Pintura ( ) Cerâmico ( ) Outro:
Local

Foto nº

Observações

Destacamento/Descolamento
Fissura
Descascamento/Bolhas/
Enrugamento
Eflorescência/Mofo/Bolor
Falta ou deficiência de rejunte
Deficiência na Pintura
Aparência Geral da Edificação
Outro:
5. ESQUADRIAS

Deficiência na Pintura

( ) Vidro Temperado ( ) Alumínio ( )
Madeira ( ) Outro:
Local
Foto nº
Observações
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Oxidação/Corrosão
Perda de mobilidade e/ou
deficiências na abertura e
fechamento
Vidros quebrados
Ausência de Porta
Fechadura
de
danificadas/ausentes

Portas

Aparência Geral da Edificação
Outro:
6. INST. HIDROSSANITÁRIA

Local

Foto nº

Observações

Local

Foto nº

Observações

Vazamento
Ausência de Válvula Hidra
Torneiras quebradas
Torneiras de qualidade inferior
Vasos Sanitários Deteriorados
Chuveiros ausentes/quebrados
Tubulações expostas
Registros ausentes/quebrados
Sifão
Tanque área de serviço
Aparência Geral das Instalações
Outro:
7. INST. ELÉTRICA

Lâmpadas queimadas/ausência
Modificações/improvisos
instalações

nas

Fiações e cabos aparentes
Tomadas quebradas/ausentes
Interruptores
quebradas/ausentes
Cerca Elétrica danificada
Inst. Elétricas nos Banheiros
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Aparência Geral das Instalações
Outro:
8. APARÊNCIA GERAL

Local

Foto nº

Observações

Fonte: Elaborado pela Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, Secretaria Municipal de
Educação, 2019.

Após as visitas os relatórios foram encaminhados às Instituições, constando
as irregularidades encontradas, sugestão para sanar as irregularidades, a
indicação de responsabilidade, se da Unidade Escolar ou da Secretaria de
Educação, além do prazo para saná-las.
Através do relatório de inspeção e análise das solicitações de melhorias e
obras, da equipe gestora das instituições de ensino, a Comissão elaborou o Plano
de ação para 2019/2020.
No ano de 2020, com a posse dos novos gestores, devido processo eleitoral
no ano anterior, houve nova composição da Comissão de Infraestrutura e Obras,
e a necessidade de apresentação de sua finalidade aos gestores. Foram
apresentados o Plano de ação, e entregue na instituição de ensino, em 2019, para
conhecimento do novo gestor, com objetivo de acompanhar as ações planejadas
para o ano de 2020.
Foram realizadas visitas nas instituições, durante o mês de Agosto de 2020, e
através do relatório de inspeção e análise das solicitações de melhorias e obras,
da equipe gestora das instituições, utilizando o anexo, abaixo, da Instrução
Normativa 57/2018.
Quadro 35 – Lista da demanda por infraestrutura das unidades escolares, 2018.

ANEXO I

LISTA DA DEMANDA POR INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
UNIDADE:
RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS:
DATA:

295

DEMANDAS

GRAU DE
PRIORIDADE

AMBIENTE

OUTROS

EMERGENCIAIS

(AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO)
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
1ª

URGENTES

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

NÃO PRIORITÁRIAS

10ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

Legenda
Emergenciais

Urgentes

É considerada uma situação em que a
vida, a saúde, a propriedade ou o meio
ambiente enfrentam uma ameaça, onde
requer uma solução imediata
Na urgência não há risco imediato de vida,
porém pode se transformar em uma
emergência se não for solucionada
rapidamente, podendo haver previsão e
sua solução deve ser em curto prazo.
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Não Prioritárias

Não urgente, podendo haver previsão e
sua solução deve ser em longo prazo.

Fonte: Anexo da Instrução Normativa 57/2018, Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

A comissão verifica a lista de demandas enviadas pelas instituições
constata as solicitações, e as necessidades identificadas pela comissão, com a
classificação de prioridade para execução, se emergencial, urgente ou não
prioritária, e ainda a identificação da responsabilidade pela execução da
manutenção ou obra necessária.
Quadro 36 – Lista da demanda por infraestrutura das unidades escolares, 2021.
LUCAS DO RIO VERDE-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LISTA DE DEMANDA POR INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
1º SEMESTRE - 2021
UNIDADE
ESCOLAR
UNIDADE
ESCOLAR

SOLICITAÇÃO

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO

GRAU DE

GRAU DE

PRIORIDADE

PRIORIDADE

RESPONSABILIDADE

Fonte: Elaborado pela Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, Secretaria Municipal de
Educação, 2020.

A Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, após análise dos relatórios
enviados pelas Unidades, visita in loco para comprovação e emissão de Laudo de
Inspeção Predial (LIP,) quando necessário, elabora o Plano de Ação Anual
elegendo as prioridades para execução de obras/manutenção dos prédios
utilizados pela rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação
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Quadro 37 - Plano de ação anual, 2021.
LUCAS DO RIO VERDE-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO TECNICA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PORT. 1.278 24 DE JULHO DE 2020
PLANO DE AÇÃO - 2021
ITEM

AÇÃO

1

INICIO

EXECUÇÃO

STATUS

OBSERVAÇÃO

ESCOLA SÃO CRISTOVÃO

Fonte: Elaborado pela Comissão Técnica de Infraestrutura e Obras, Secretaria Municipal de
Educação, 2020.

23.5 Comissão de implantação do plano municipal da primeira infância

O Plano Municipal para a Primeira Infância (PMPI), compreende mais uma
ação do pelo Poder Público Municipal, com a participação de diversos agentes
que trabalham direta ou indiretamente na garantia dos direitos da população
infantil com idade de 0 a 6 anos, alicerçado no dever social e promoção dos
direitos das crianças, proclamados pela Constituição Federal (CF/88), Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069, 13/07/1.990) e o Plano Nacional
pela Primeira Infância (PNPI/2010), e a Lei nº 13.257 de 08/03/2016, com o
objetivo de garantir à primeira infância os direitos legais e constitucionais
estabelecidos.
As discussões para a elaboração do PMPI de Lucas do Rio Verde/MT
tiveram início no segundo semestre de 2017, na Gestão Pública do Prefeito Flori
Luiz Binotti, por iniciativa da Secretária Municipal de Educação, Profª Cleusa
Marchezan De Marco. Assim, por meio da portaria de nº 1.177 de 14/09/2017 foi
instituída a primeira comissão para estudos e implantação do PMPI, com a
participação exclusiva de representantes da Secretaria Municipal de Educação,
que atuavam na Educação Infantil e os primeiros trabalhos da comissão
concentrou-se em estudos teóricos.

298

Em 2018, a portaria nº 592 de 02/05/2018, reconstitui a comissão com
maior participação social, assim com representação do Conselho Municipal de
Educação (CME), Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
(CMDCA), Conselho Tutelar (CT), Secretaria Municipal de Educação (SME),
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Finanças (SMF)
Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS), Gestor Escolar, Professor e “Monitoras” (nomenclatura oficial da época)
da Educação Infantil e Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Mato
Grosso (SINTEP).
Neste ano de 2018, foram realizadas algumas reuniões presenciais, no mês
de setembro, que fomentou reflexões e maior conhecimento sobre o Marco Legal
da Primeira Infância, como os conceitos e peculiaridades da infância e
consequentemente a importância de Políticas Públicas voltadas para a garantia
dos direitos das crianças.
Em setembro de 2019, para continuidade dos trabalhos, estudos e
elaboração do PMPI, houve a necessidade reconstituição da comissão e foram
retomados a partir do dia 24 de setembro. Foi deliberado, além dos estudos
realizados, a necessidade de atualização e reconstituição de algumas
representatividades, bem como a distribuição de tarefas para os trabalhos futuros
conforme cronograma de ação apresentado. Devido à proximidade do final do
ano letivo não houve mais encontro presencial em 2019.
Figura 167 - Reunião com a comissão do PMPI, em 17/10/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2019.
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Devido à pandemia da COVID-19, os trabalhos presenciais foram
suspensos, porém as ações continuaram sobre a compilação dos dados e
elaboração do texto (minuta) do PMPI, conforme definido na reunião do dia
05/03/2020.
Neste período, a Comissão instituída conforme Portaria 973 de 04/06/2020,
com representação conforme descrita: Secretaria Municipal de Educação;
Gestores da Educação Infantil; Coordenadores da Educação Infantil; Professores
da Educação Infantil; Pais de alunos da Rede Municipal; Técnico Administrativo
Educacional – Área Monitoria da Rede Municipal - Educação Infantil; Conselho
Municipal de Educação; Conselho Municipal dos Direitos da Criança do
Adolescente; Conselho Tutelar; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria
Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Cultura; Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP) e Secretaria
Municipal de Esportes.
Assim ao final de agosto de 2020, foi finalizada a 1ª (primeira)versão do
documento, que foi encaminhado via e-mail para o representante de cada
segmento para apreciação/complementação/alteração e/ou supressão, para
posterior validação da comissão.
Na reunião do mês de setembro, pós validação da 1ª (primeira versão), com
as considerações complementares foi encaminhado a 2º (segunda) versão para
nova apreciação e validação e após encaminhado a minuta final para Consulta
pública no período de 20/10/2020 a 14/10/2020.
Com a apreciação e validação do Plano Municipal para a Primeira Infância,
após participação da sociedade em geral, por meio de consulta pública, a
Comissão de Estudos e Elaboração, no dia 30/10/2020 protocolou a entrega do
documento final para a Secretaria Municipal de Educação.
O evento ocorreu no refeitório da Escola Municipal Caminho para o
Futuro, com a participação dos Gestores escolares. Juntamente foi entregue a
minuta de Lei, a ser encaminhada para ao Poder Legislativo para apreciação e
legalização do mesmo.
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Figura 168 – Entrega do documento final PMPI, em 30/10/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2020.

23.6 Comissão conjunta para o reordenamento da rede pública de ensino e
reordenamento das matrículas das instituições
A Comissão Conjunta para o Reordenamento da Rede Pública de Ensino
e a Organização das Matrículas das Instituições de Ensino Público do Município
de Lucas do Rio verde, foi instituída pela Portaria Nº 962 de 17 de novembro de
2015, com o objetivo de organizar e deliberar ações estratégicas que visem o
atendimento educacional da rede pública a todos os cidadãos. Na gestão 2017 a
2010, a comissão permaneceu atuante em todos os anos e em 2020, foi
reconstituída pela Portaria Nº 381 de 20 de fevereiro de 2020, para definir sobre
os anos letivo 2020/2021, e posteriormente foi atualizada pela Portaria Nº 971 de
04 de julho de 2020.
Em respeito aos princípios democráticos e constitucionais vigentes, em
especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nas Resoluções
Normativas Nº02/2015 e Nº03/2015, posteriormente a 01/2019 e 02/2019
CME/LRV/MT e na Resolução Normativa Nº02/2015 CEE/MT, foi organizado o
processo de matrícula e rematrícula na Rede Pública de Ensino de Lucas do Rio
Verde-MT, considerando as peculiaridades de cada modalidade de ensino e a
capacidade física das redes de ensino, foram criados os zoneamentos rural e
urbano, onde são levados em conta as Instituições de ensino existentes e a
demanda por vaga.
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As diferentes etapas e modalidades de ensino são ofertadas observando a
capacidade de atendimento das escolas, partindo-se dos critérios relativos ao
turno, dependências físicas e número de alunos por sala de aula, primando
sempre pelo acesso e permanência na escola mais próxima da residência,
respeitando as especificidades locais.
Considerando os princípios legais, o atendimento educacional das
modalidades de ensino no município foi organizado em:
a) Educação Infantil – Rede Municipal de Ensino.
b) Ensino Fundamental – Rede Municipal e Estadual de Ensino.
c) Ensino Médio - Rede Federal (IFMT), Estadual de Ensino.
Em razão da expansão dos bairros e intenso fluxo migratório ocasionado
pelos investimentos em agricultura, indústria e comércio, o número de habitantes
cresceu vertiginosamente nos últimos anos em virtude do crescimento
populacional, segundo dados do Censo do IBGE, realizado no ano de 2010, o
município apresentava 45.545 mil habitantes.
Por sua vez, o Censo Educacional do município de Lucas do Rio Verde,
realizado pela Secretaria Municipal de Educação, registrou que no ano de 2019,
havia 69.283 (sessenta e nove mil e duzentos e oitenta e três) habitantes no
município e nos próximos 02 (dois) anos são estimados 75.532 ( setenta e cinco
mil e quinhentos e trinta e dois) habitantes, esse aumento é significativo no
número da demanda de matrículas neste município, fato que dificulta o
atendimento da demanda manifesta em salas de aula.
Com isso, anualmente a Comissão organiza o processo de oferta de
matrículas, para que nenhum aluno em idade obrigatória fique fora da escola, a
Comissão fez gestão junto à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT),
visando a ampliação da estrutura física de atendimento para a Educação Básica
no município.
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Figura 169 - Reunião da comissão conjunta de reordenamento de matrícula, 27/11/2019

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2019.

Algumas das solicitações já estão em processo avançado de efetivação e
outras aguardam deliberação:
 Efetivação:


Escola Conceito SEDUC/MT com 16 (dezesseis) salas, denominada
Escola Estadual Tarsila do Amaral, em construção, com previsão de
atendimento de 800 matrículas de Ensino Fundamental.



Criação da Escola Militar Tiradentes PM Adriana Morais Ramos, que
atualmente funciona em local provisório, locado pelo município de Lucas
do Rio Verde, criada em 2018, dada a necessidade de expandir o
atendimento ofertado, hoje atende 340 (trezentos e quarenta) estudantes
em uma estrutura física com 06 (seis) salas de aulas mantidas pela
Prefeitura Municipal de 7º ano ao Ensino Médio.



Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, criada para atender à crescente
demanda de ensino fundamental e médio do bairro Veneza e entorno, no
prédio do antigo o CEJA José de Alencar que ofertava somente educação
de jovens e adultos, criada no ano de 2019, hoje atende Ensino
Fundamental e Ensino Médio regular e Eja.

 Aguarda deliberação:


Ampliação da Escola Estadual Ângelo Nadin, que está atuando em sua
capacidade máxima, aguardando deliberação, a solicitação de ampliação
da escola foi encaminhada para a SEDUC, na data de 15/08/2011 sob o
protocolo 629484/2011 e novo protocolo nº 97892/2020 que aguarda
deliberação.
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Aguardando

a

SEDUC

concluir

os

Projetos

Arquitetônicos

Complementares para a assinatura de convênio da Construção de uma
nova instituição de ensino estadual no Bairro Vida Nova (ensino
fundamental).
A Secretaria Municipal de Educação organiza os dados pertinentes a
demanda a ser atendida no próximo ano letivo, faz as projeções com a quantidade
de turmas, turnos e modalidade de ensino que serão ofertadas na Rede Municipal
e leva à Comissão Conjunta para subsidiar os encaminhamentos e tomadas de
decisões, traz as projeções de atendimento da Rede Estadual, sendo que a
prioridade máxima é atender 100% (cem por cento) da demanda manifesta da
Educação Básica em idade obrigatória no município.
Anualmente, a Comissão Conjunta emite uma Instrução Normativa com as
deliberações e orienta a organização de matrículas para as instituições das redes
públicas de ensino de Lucas do Rio Verde/MT.

23.7 Comissão coordenadora para adequação do plano de carreira e
remuneração dos profissionais da educação
Para atender a Meta 14 da Lei nº 2.438, de 24 de junho de 2015, atualizada
pela Lei nº 3020 de 06 de janeiro de 2020, que reestrutura o Plano Municipal de
Educação(PME), houve a necessidade de constituir uma comissão com objetivo
de

subsidiar

a

Secretaria

Municipal

de

Educação

no

processo

de

elaboração/Adequação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.
Assim constituiu-se a Comissão Coordenadora para Participação no
Processo Formativo de Elaboração/Adequação e Gestão do Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais da Educação, denominada , instituída através da
Portaria Municipal nº 515, de 20 de abril de 2017, e alterada pela Portaria
Municipal nº 640, de 25 de maio de 2017, com representatividade da Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Finanças, Conselho Municipal de
Educação, Conselho do Fundeb, Representantes do Legislativo, do Magistério,
dos demais servidores da educação, e também o Sindicato dos Trabalhadores do
Ensino Público de Mato Grosso.
Em 14 de junho de 2017, na reunião da Comissão instituída pela Portaria
Municipal nº 640, de 25 de maio de 2017, os membros constataram a necessidade
de considerar a Estratégia 14.1 da Meta-14 do Plano Municipal de Educação, no
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aspecto da representatividade de todas instituições de ensino, desta forma
alterou-se as representatividades por uma nova comissão conforme Portaria
Municipal nº 795, de 13 de julho de 2017, revogando assim as portarias anteriores.
O início aos estudos e elaboração de uma minuta do Plano de Carreira dos
Profissionais da Educação se daria através da revisão da Lei nº 1514, de 17 de
janeiro de 2008, que dispõe sobre a reestruturação do estatuto e o plano de
cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação básica do sistema
público do município de Lucas do Rio Verde-MT. Porém após reunião com a
Comissão definiu-se por criação de um Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais Não docentes da Educação.
A minuta do Plano de Carreira dos Profissionais não docentes, continuou
utilizando como base a Lei nº 1514, de 17 de janeiro de 2008. Durante as reuniões
da Comissão foram discutidos todos os artigos da lei e foram realizadas propostas
de alterações que foram apresentadas em Assembleia Geral com os profissionais
da educação.
Figura 170 - Reunião da comissão de estudos do plano de cargos, carreiras e vencimentos,
13/07/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.

No dia 28 de março de 2018, a Comissão apresentou a minuta do Plano de
Carreira e Remuneração dos Profissionais Não docentes da Educação (PCCV),
em Assembleia Geral, aos servidores da Educação. Após esta reunião foi enviada
à todas as unidades escolares para consulta pública.
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Concluído o período da consulta pública, a Comissão fez a revisão da
Minuta e apresentou ao Executivo. Foram realizadas reuniões com os
representantes da Secretaria de Finanças, Departamento de Recursos
Humanos, Procuradoria e Diretoria de Desenvolvimento para estudos de
impacto orçamentário e financeiro, simulações de como a futura carreira se
comportaria. Assim, a minuta apresentada foi aprovada, sendo viável
financeiramente, atendendo aos anseios dos profissionais e também
sustentável ao longo do tempo.
Figura 171 - Reunião com representantes do poder executivo, 28/11/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Em 19 de julho de 2019 foi promulgada a Lei 189/2019 que dispõe sobre o
plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais não docentes da rede
municipal da educação pública básica de Lucas do Rio Verde – MT.
Com a aprovação da lei foi constituída uma comissão, através da portaria
nº 1080 de 19 de agosto de 2019, revogada pela Portaria nº 1085 de 20 de
agosto de 2019, responsável pelo reenquadramento dos profissionais não
docentes da Rede Municipal da Educação Pública Básica, do Município de Lucas
do Rio Verde. Através da Portaria nº 1288 de 01 de outubro de 2019 finalizou o
processo de reenquadramento dos profissionais.
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Tabela 56 - Total de servidores reenquadrados, 2019

ESCOLARIDADE SERVIDORES NÃO DOCENTES (LEI 189/2019)

CARGOS (LEI 189/2019)

FUND.
FUND.
INCOMPLETO COMPLETO

ENSINO
MÉDIO

E. MÉDIO
PROFISSION.

QTD TOTAL

TÉC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA:
ALIMENTAÇÃO

25

8

12

2

47

TÉC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA:
ZELADORIA

26

6

17

4

53

TÉC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA:
SECRETARIA

-

-

20

6

26

TÉC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA:
MONITORIA
MOTORISTA DE TRANSPORTE
ESCOLAR

-

-

107

-

107

-

6

14

4

24

51

20

170

16

257

QUANTIDADE GERAL DE
SERVIDORES

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2019

Através da portaria nº 1378, de 10 de agosto de 2020, que atualizou a
portaria nº 972 de 4 de junho de 2020, foi alterado os membros da Comissão
Permanente para Estudos e Proposição de Reestruturação e Implementação
dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Rede
Municipal da Educação Pública Básica de Lucas do Rio Verde-MT, com a
finalidade de analisar e regulamentar às leis nº 1514/2008 e a Lei nº 189/2019.
Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), neste ano de 2020,
e pelo número expressivo de representantes constantes na Comissão, não
houve reunião neste período, sendo previsto para o ano de 2021.

23.8 Comissão de implantação, acompanhamento e avaliação do DRC/LRV
Após o trabalho realizado pela Comissão para Estudo e Implementação da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela Portaria nº 620 de 08 de
maio de 2018, e posteriormente pelo Grupo de Trabalho para (Re)organização da
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino, nomeado através da Portaria
nº 1.201 de 13 de setembro de 2018, ao qual tiveram como propósito, execução
da primeira fase da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
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na rede municipal de ensino, que resultou na construção do Documento de
Referência Curricular de Lucas do Rio Verde – DRC/LRV, a Secretaria Municipal
de Educação, para assegurar a efetiva implementação do referido documento,
instituiu a Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do Documento de
Referência Curricular, sob a luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do
município de Lucas do Rio Verde/MT, por intermédio da Portaria nº 560 de 06 de
maio de 2019, sendo revogada pela Portaria nº 299/2020 e atualmente vigente a
Portaria nº 969 de 04 de junho de 2020.
A Comissão é Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação através
da Divisão de Assessoria Pedagógica, e com reuniões periódicas, teve o
compromisso de, durante o ano de 2019, estabelecer as diretrizes de trabalho
para instituir o Programa de Formação Continuada para todos os profissionais da
educação, tendo como intencionalidade pedagógica, a capacitação dos docentes
e não docentes para a implementação do DRC, e qualificação para o alcance da
sua profissionalidade.
Figura 172 - Encontro da comissão técnica para monitoramento e avaliação do documento de
referência curricular

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2019.

Logo, a comissão idealizou democraticamente as seguintes diretrizes para
os processos formativos:
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Figura 173 – Diretrizes para processos formativos, 2020

Fonte: Idealizado pela Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do Documento de
Referência Curricular, 2020.

Quadro 38 - Diretrizes para
2020
ATIVIDADES DE
APRENDIZAGEM
Realizadas
presencialmente a partir
do currículo com vistas ao
aprofundamento
conceitual.

os processos formativos da rede municipal de Lucas do Rio Verde,
AÇÕES DE
INVESTIGAÇÃO(PESQUISA)
Se caracterizam como investigação,
no espaço de atuação, objetivando
a produção, a inovação e a difusão
de
conhecimentos
científicos,
tecnológicos, artístico-culturais e
desportivos.

AÇÕES DE
APLICAÇÃO/EXTENSÃO
As ações de aplicação constituem
um processo educativo, científico,
artístico-cultural e desportivo que
se articula aos demais indicadores
de forma indissociável, com o
objetivo de intensificar uma
relação transformadora entre a
realidades das escolas e a
sociedade.
Fonte: Elaborado pela Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do Documento de
Referência Curricular, 2020.

Para o processo de transição, conceito utilizado para definir a mudança que
os estudantes precisam vivenciar ao final de um ano/etapa para o início de outra,
a Coordenação da Comissão Técnica para Monitoramento e Avaliação do
DRC/LRV, embasada no que determina a Portaria Nº 1477, de 25 de agosto de
2020, art. 8º, que autoriza, a critério da coordenação geral, convidar outros
profissionais a contribuir com a Comissão Técnica, designou em 2020, à equipe
do Instituto de Formação e Orientação Profissional – IFOP, a condução dos
trabalhos para a produção de diretrizes pedagógicas para o processo de transição
na rede municipal de ensino.
Assim, foi constituído o grupo de trabalho compostos por profissionais do
IFOP, coordenadores pedagógicos e professores do Infantil V e 1º ano do Ensino
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fundamental, para juntos aprimorar, ampliar e assegurar as ações com foco na
qualidade na educação do Município de Lucas do Rio Verde numa perspectiva
integradora entre a Educação Infantil e o Ensino fundamental.
Neste sentido, diante das mudanças educacionais, processos e
reestruturações quanto ao atendimento à criança nos últimos anos, com a
homologação do Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal de
Lucas do Rio Verde-MT no ano de 2019 e compreendendo a articulação entre a
educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental como uma necessidade
e um eixo privilegiado do trabalho a ser realizado, foi elaborado o projeto
“Transição da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental”, visando
a articulação de um segmento para o outro. A articulação aqui concebida e
assumida trata-se de uma transição sem rupturas de um exercício ético
pedagógico que assume e respeita a infância como processo, como um percurso
em instâncias muito próximas, e que se diferenciam tanto pelo currículo quanto
pelas especificidades dos processos.
Ainda, em 2020, a Coordenação Geral designou ao IFOP e Divisão de
Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação a condução e
execução dos trabalhos de revisão final do Documento de Referência Curricular
de Lucas do Rio Verde com foco nos Fundamentos Legais, Teóricos,
Metodológicos, e Avaliativos que compõem o referido documento.
Após a conclusão dos trabalhos, os 04 (quatro) cadernos que compõem o
DRC/LRV foram impressos, entregues para as instituições de ensino da rede
municipal e publicados no site da prefeitura de Lucas do Rio Verde, no endereço:
www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/secretarias/educacao/.
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Figura 174 - Caderno 1 – Concepções para a educação básica, Dez/2020

Fonte: Secretaria Municipal de Educação,2020.

Figura 175 - Caderno 2– Educação infantil, Dez/2020

Fonte: Secretaria Municipal de Educação,2020.
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Figura 176 - Caderno 3 – Ensino fundamental – anos iniciais e finais, área de linguagem, Dez/2020

Fonte: Secretaria Municipal de Educação,2020.

Figura 177 - Caderno 4 – Ensino fundamental – anos iniciais e finais, área da matemática, ciência
da natureza e ciências humanas, Dez/2020

Fonte: Secretaria Municipal de Educação,2020.
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23.9 Comissão especial da educação, plano de contingência (COVID-19)
Com a suspensão das aulas a partir de 23 de março de 2020, através do
Decreto Municipal nº 4.667, de 17 de março de 2020, e posterior publicação do
Decreto Municipal nº 4.759, de 27 de abril de 2020, que determinava a suspensão
das aulas presenciais por tempo indeterminado nas instituições de ensino públicas
e privadas de todos os níveis, houve a necessidade de se estabelecer uma
comissão especial, nesse período de pandemia de COVID-19, que realizasse uma
análise e elaborasse um plano com critérios e protocolos de segurança quando
do retorno as atividades presenciais das instituições de ensino, e subsidiasse,
sobre a área educacional, as tomadas de decisões dos Comitês de Enfrentamento
do Novo Coronavírus (COVID-19).
Assim constituiu-se a “Comissão Especial para Estudos, Elaboração de
Critérios e Protocolos para o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública,
Decorrente do Coronavírus (covid-19) a serem Adotadas para o Retorno às Aulas
Presenciais pelas Instituições de Ensino, Públicas e Privadas de todos os Níveis
Existentes no Município de Lucas do Rio Verde-MT”, instituída através da Portaria
Municipal nº 756, de 28 de abril de 2020, e alterada pela Portaria Municipal nº
1478, de 25 de agosto de 2020, com representatividade da Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Geral do Município,
Assessoria Pedagógica do Estado, Conselho Municipal de Educação, Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar, equipes gestoras das Redes Públicas
Municipal e Estadual e Rede Privada, e também o Sindicato dos Trabalhadores
do Ensino Público de Mato Grosso.
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Figura 178 - Reunião com equipes gestoras para escolher representantes, 24/04/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

Esta Comissão Especial, incumbiu-se na elaboração do Plano de
Contingência da Área Educacional, com Critérios e Protocolos para o
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), quando do retorno das aulas
presenciais, semipresenciais, e continuidade das atividades não presenciais,
seguindo um cronograma de trabalho elaborado, em conjunto, na primeira reunião
ordinária desta comissão no dia 29 de abril de 2020, esta comissão trabalhou de
forma a sistematizar um Plano de Contingência propositivo da área educacional,
baseado em dados técnicos, que subsidiasse as tomadas de decisões dos
Comitês de Enfrentamento do Novo Coronavírus (covid-19) do município de Lucas
do Rio Verde – MT.
Esta comissão finalizou a construção do documento no dia 11 de maio,
com a aprovação do mesmo em reunião ordinária e. no dia 19 de maio de 2020,
o Plano de Contingência contendo 17 (dezessete) páginas, foi protocolado junto
aos Comitês de Enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19) do município de
Lucas do Rio Verde – MT, elencando os critérios para o retorno das aulas
presenciais e protocolos de prevenção da transmissão do COVID-19, bem como
a previsão do retorno gradativo e seguro das atividades educacionais de forma
fracionada, e alternada, com atendimento presencial, de no máximo 50% do
número de estudantes por turma; e atendimento semipresencial concomitante aos
demais estudantes, ficando evidenciado de que todas as instituições de ensino
deveriam adequar em seus Projetos Políticos Pedagógicos, o Plano de
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Contingência, de acordo com a

Instituição de Ensino, e suas respectivas

comunidades escolares.
No entanto, as datas apresentadas no Plano de Contingência não foram
validadas, em virtude do aumento de casos no município, naquela ocasião,
levando os Comitês a manterem suspensas as atividades presenciais por tempo
indeterminado nas Instituições de Ensino, Públicas e Privadas, de todos os níveis
do município.
Somente a partir do Decreto Municipal nº 4.950, de 07 de agosto de 2020,
é que passou a flexibilizar o retorno das atividades escolares presenciais de
Instituições de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), Médio, Técnico e
Superior da Rede Particular de Ensino, desde que adotem medidas de higiene e
biossegurança, definidos pelos órgãos de saúde pública e também medidas
contidas no plano elaborado por esta Comissão Especial.
Posteriormente, o Decreto Municipal Nº 4.977, de 20 de Agosto de 2020,
autorizou de maneira facultativa o retorno de aulas presenciais das turmas do 1º
ao 5º ano do Ensino Fundamental, a partir de 24/08/2020 em Instituições da Rede
Particular de Ensino.
As Instituições da Rede Municipal de Ensino, e da Rede Estadual estão
com as aulas presenciais suspensas, sendo ofertado o ensino remoto, não
presencial, até ulterior deliberação via Decreto Municipal.

23.10 Comissão de transporte escolar

A Constituição Federal de 1988 assegura ao estudantes da escola pública
o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação,
visto tratar-se de serviços indispensáveis e essenciais para obtermos garantia à
educação dos estudantes, conforme preconiza o art. 6° da Constituição Federal,
que diz: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” E o
Poder Público local jamais poderá se eximir de prestar o serviço público de
educação à sua população, por ser um princípio constitucional expresso.
Nessa sistemática, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
(PNATE) instituído pela Lei nº 10.880/2004, com o objetivo de garantir o acesso e
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a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental
público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de
assistência financeira. Em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e
Municípios.
Com a publicação da Lei nº 11.947/2009, o Programa foi ampliado para
toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil
e do ensino médio residentes em áreas rurais. O referido programa consiste na
transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio
ou outro instrumento congênere, para custear todas as despesas necessárias
para o transporte de alunos da educação básica pública residente em área rural.
No mesmo sentindo, o Art. 208 da Constituição Federal assegura ao
estudante da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar
seu acesso à educação.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Da mesma forma a Lei nº 9.394/96, mais conhecida como LDB, também
prevê o direito do estudante no uso do transporte escolar, mediante a obrigação
de Estado e Municípios. Em seu Art. 11 diz: “Art. 11. Os Municípios incumbir-seão de: VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.”
Assim, a citada Lei reafirma a obrigatoriedade definida na Constituição
Federal e determina a competência ao Município em garantir o transporte para
estudantes da rede municipal.
O município de Lucas do Rio Verde oferece o transporte escolar gratuito,
com segurança e qualidade, aos estudantes da rede municipal e estadual que
vivem na área rural e para os da educação infantil na área urbana.
Para fins de transparência às ações relativas ao transporte escolar no
âmbito do município, o Poder Público instituiu, através da Portaria n° 680 de 06
de junho de 2017, considerando o que dispõe na Instrução Normativa n°
003/GS/SEDU/2008 de 01/02/2008, que tem por finalidade acompanhar e
fiscalizar os recursos provenientes do Governo do Estado de Mato Grosso.
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24. TRANSPORTE ESCOLAR

24.1 Relato
O Transporte Escolar no município de Lucas do Rio Verde, é realizado com
Frota própria de Veículos e conta também, com 03 (três) linhas terceirizadas que
auxiliam no transporte, contratada através de processo licitatório, pelo Pregão
Presencial n° 060/2020, firmado junto a empresa Tonetur Turismo e Transporte
LTDA EPP, através da ata de registro de preços n° 155/2020.
Os Motoristas de transporte escolar são servidores efetivos da prefeitura
municipal com habilitação adequada conforme prevê a legislação. Para os
veículos que transportam estudantes da educação infantil, os motoristas contam
com um (a) monitor (a) para auxiliá-lo com as crianças durante o trajeto percorrido.
Figura 179 – Secretária de educação junto com os coordenadores e motoristas do transporte
escolar, em 18/05/2018

Fonte: Arquivos da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2018.

Para que todas as exigências do Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro,
Leis Estaduais e Municipais complementares, no que se refere aos veículos
escolares, sejam cumpridas, em 2017, foram nomeados como coordenadores
geral do Transporte Escolar os servidores Emerson Casagrande e Ana Flávia
Kozera, onde os mesmos colaboraram no planejamento de linhas, orientação de
motoristas sobre as normativas do setor, acompanhamento das condições dos
veículos, estudos para melhoria no serviço prestado à comunidade, e também
informando as autoridades sobre a necessidade de aquisição de novos veículos.
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No ano de 2020, a coordenação do transporte escolar ficou ao encargo
apenas do servidor Emerson Casagrande.

24.2 Investimentos para aquisição e manutenção dos veículos
No início da Gestão de 2017 a 2020, a frota que atendia ao transporte
escolar do Município de Lucas do Rio Verde, encontrava-se bastante envelhecida,
sendo assim, os gastos com manutenção corretiva desses veículos, tiveram um
custo considerável. O foco então, seria a renovação da frota, tendo como objetivo,
não ultrapassar a idade média de 10 (dez) anos de cada veículo, através disto, os
gastos seriam destinados a manutenção preventiva, diminuindo assim os gastos
com manutenção corretiva dos veículos e oferecendo qualidade no serviço a ser
prestado à sociedade.
O Transporte Escolar conta com os recursos advindos do repasse efetuado
através da Secretaria de Estado De Educação (SEDUC), direto ao Município para
manutenção do transporte escolar, que tem como objetivo promover o
desenvolvimento social inclusivo, articulado com a nova organização da estrutura
escolar, diminuir o índice de evasão escolar e garantir a permanência estudantes
na escola
Conta ainda com o disposto através da Instrução Normativa n°
012/2017/GS/SEDUC/MT, onde estabelece normas de operacionalização,
critérios e forma de transferência de recursos aos municípios para realização do
Transporte Escolar dos estudantes da rede estadual de ensino residentes na zona
rural do Estado de Mato Grosso.
A Prefeitura investe no Transporte Escolar por meio de Recursos Próprios.
Segue, uma relação contendo o valor total de gastos com o Transporte
Escolar, detalhando o total de investimento de cada recurso, sendo ele Estadual,
Federal e recursos próprios da Prefeitura de Lucas do Rio Verde.
Tabela 57 – Custos com o transporte escolar e repasses, 2017 a 2020
REPASSE
FEDERAL
(PNATE)
(R$)

REPASSE
ESTADUAL E
FETHAB/SEDUC
(R$)

CONTRAPARTIDA
PREFEITURA
(R$)

% INVESTIMENTO
PREFEITURA

ANO

VALOR TOTAL
(R$)

2017

R$ 2.878.360,30

R$ 92.651,52

R$ 460.476,08

R$ 2.325.232,70

81%

2018

R$ 2.864.069,48

R$ 103.202,57

R$ 618.253,77

R$ 2.142.613,14

75%

2019

R$ 3.189.776,80

R$ 106.546,58

R$ 832.350,19

R$ 2.250.880,03

71%
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2020 (*)

R$ 1.795.105,20

R$ 111.977,74

R$ 323.151,06

R$ 1.359.976,40

76%

Fonte: Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
(*)Dados até outubro de 2020.

Segue, também a relação contendo todas as linhas atendidas na gestão
2017/2020, quantidade de veículos, quantidade de alunos transportados,
quantidade de quilômetros rodados por ano, custo do km e também o custo total
anual do transporte escolar.

Tabela 58 – Dados gerais sobre o transporte escolar, 2017 a 2020

ANO
2017

TOTAL
DE
LINHAS
23

QUANTIDADE
DE VEÍCULOS

ALUNOS
TRANSPORTADOS

KM/ANO
RODADO

CUSTO
KM

CUSTO ANUAL
R$

28

1.127

736.694

R$ 3,91

R$ 2.878.360,30

2018

25

29

1.388

741.200

R$ 3,86

R$ 2.864.069,48

2019

26

30

1.500

742.800

R$ 4,29

R$ 3.189.776,80

2020 (*)

27

30

1.630

137.304

R$ 4,32

R$ 1.795.105,20

Fonte: Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. (3.814 Km/dia).
(36 dias letivos até 20 de março – Custo/Km até 20 de março)
(*) Dados até outubro 2020

Como uma das grandes metas da gestão 2017 a 2020 é a renovação da
frota do transporte escolar, sendo assim, a gestão não mediu esforços para buscar
recursos para aquisição de veículos.
Figura 180 - Dois ônibus entregues para a EMEIEF Fredolino Vieira Barros, 27/02/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.
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O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, o Sr. Flori Luiz Binotti,
juntamente com a Secretária de Educação, Cleusa De Marco, fizeram diversas
investidas com viagens a Brasília e também a Secretaria de Educação do Estado
de Mato Grosso (SEDUC/MT), para liberação de recursos junto ao PAR – SIMEC.
Abaixo, uma relação de todos os ônibus adquiridos neste período,
juntamente com o valor total e o recurso para aquisição.

Tabela 59 – Demonstrativos de veículos adquiridos no período de 2017 a 2020
ANO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

2017

ÔNIBUS DE 44 LUGARES

01

R$ 227.871,00

2018

ÔNIBUS DE 59 LUGARES

04

R$ 228.912,00

2019

ÔNIBUS DE 59 LUGARES

01

R$ 228.912,00

2020

ÔNIBUS DE 46 LUGARES
COM AR CONDICIONADO

06

R$ 284.500,00

VALOR TOTAL
R$ 227.871,00
* Recurso PAR
R$ 915.648,00
* 02 Recurso Salário Educação
* 02 Recurso Próprio
R$ 228.912,00
* Recurso PAR
R$ 1.707.000,00
* Recurso Salário Educação

Fonte: Sistema Orçamentário Municipal. Mês Referência. Novembro de 2020.

Figura 181 - Parte da Frota do transporte escolar adquirida na gestão 2017/2020, em 05/08/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, 2020.
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Figura 182 - Frota de seis novos ônibus adquiridos com ar condicionado, em 05/08/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

24.3 Valorização dos profissionais da divisão de transporte escolar

Com a premissa de valorização dos profissionais que trabalham na Divisão
de Transporte Escolar, a Gestão Municipal, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, organizou um espaço adequado para que os motoristas pudessem
repousar nos intervalos de seus trabalhos, com ambiente climatizado e acolhedor,
buscando ao máximo mostrar a importância de cada um para que o trabalho fosse
desempenhado de forma satisfatória para população.
Figura 183 - Espaço externo da sala destinada a equipe do transporte escolar, 29/10/2018

Fonte: Arquivos Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2018.
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O espaço utilizado pelos servidores é um salão climatizado com um
aparelho de ar condicionado, uma geladeira, sofás e cadeiras reaproveitados de
outros departamentos da prefeitura.
A revitalização, ampliação e melhoria aconteceu entre os anos de 2017 a
2018, com a construção de sanitários, área externa, reformas nos sofás e
cadeiras, instalação de cozinha e bebedouro, bem como, da instalação de
escritório com telefones, computadores e impressora ligados ao sistema da
prefeitura, com armários para a guarda de equipamentos e documentos, para que
o responsáveis pelo setor pudessem trabalhar juntamente com os motoristas,
visto que as instalações da coordenação do transporte escolar tinha seu escritório
na sede da Secretaria Municipal de Educação.
Figura 184 - Espaço interno da sala destinada a equipe do transporte escolar, 29/10/2018

Fonte: Arquivos Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2018.

Com a mudança do comando da coordenação do transporte escolar para o
mesmo local em que os motoristas permaneciam, pode-se verificar que o clima
entre os servidores passou a ser mais otimista, cooperativo e criativo. Os
motoristas e monitoras passaram a ter mais acesso aos coordenadores,
melhorando as relações interpessoais da equipe.
Nas Instituições de Ensino da Comunidade São Cristóvão e Groslândia,
também foram organizados espaços propícios para o descanso dos motoristas.
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24.4 Formação continuada aos servidores do transporte escolar
Para qualificar os servidores, a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde,
através da Secretaria Municipal de Educação, ofertou diversas formações para os
motoristas do transporte escolar.
Os profissionais tiveram formações na área da saúde, com a parceria da
Escola da Saúde, falando sobre alimentação e cuidados com o corpo, enfatizando
os problemas de obesidade e lombares.
O Corpo de Bombeiros trabalhou com os motoristas os procedimentos de
primeiros socorros e de segurança.
Figura 185 - Formação sobre primeiros socorros, 26/01/2019

Fonte: Arquivos da Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Por meio de capacitação realizada pelo Centro de Formação foi promovida
capacitação sobre leis de trânsito, educação financeira, cuidados e combate a
pandemia do novo coronavírus e temas motivacionais.
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Figura 186 - Formação sobre educação no trânsito e legislação, 26/01/2019

Fonte: Arquivos da Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Figura 187 - Formação sobre cuidados e prevenção ao novo coronavírus, 03/06/2020

Fonte: Arquivos da Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 2020.

324

25 GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25.1 Relato

A Gestão de Pessoas (GP) é imprescindível para a valorização profissional
e

contribui

eficazmente

para

organização

dos

recursos

humanos

na

Administração Pública.
O setor de pessoal da Divisão de Gestão de pessoas conforme estrutura
organizacional da Lei nº 2677, de 31 de agosto de 2017, é responsável pelas
estruturas financeira e administrativa ligadas ao quadro funcional da Secretaria
Municipal de Educação, realizando, portanto, ações ligadas à contratação,
exoneração, organização da folha de pagamento, férias, licenças, carga horária,
dentre outras.
A Gestão Municipal realizou alterações significativas no que tange à
administração dos recursos humanos, pautado no cumprimento dos direitos dos
profissionais da educação.
Considerando a necessidade de valorizar os profissionais da educação, e
após deliberações da Comissão de Estudos para reestruturação e implementação
do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde,
instituída pela Portaria n° 795/2017, a Gestão Municipal promulgou a Lei n°
189/2019, que incluiu direitos no plano de carreira dos profissionais da educação
não docentes, enfatizando o compromisso do Poder Executivo com os
profissionais da educação.
Desde o ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação vem realizando
Processos Seletivos Simplificados com o objetivo de contratação temporária para
suprir a ausência de servidores efetivos que estão afastados de suas funções.
Nos anos de 2017 e 2018 a SME realizou 04 (quatro) Processos Seletivos
Simplificados, onde tiveram um total de 6.210 (seis mil e duzentos e dez) inscritos,
sendo 5.285 (cinco mil duzentos e oitenta e cinco) na área da Educação.
Em outubro de 2019, foi realizado o 1° Processo Licitatório na modalidade
Pregão Presencial, onde a empresa contratada, ATAME Assessoria, Consultoria,
Planejamento, Cursos e Pós-graduação LTDA, juntamente com a Comissão
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nomeada pela Portaria n° 1359,
de 24 de outubro de 2019, realizou o Processo Seletivo Simplificado, onde tiveram
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1.737 (mil setecentos e trinta e sete) candidatos inscritos, sendo 1.478 (mil
quatrocentos e setenta e oito) para a Secretaria Municipal de Educação.
E no ano de 2020, a SME realizou Processo Seletivo Simplificado onde
teve 98 candidatos inscritos. E atualmente está em fase de finalização de edital
para abertura do segundo Processo Seletivo deste ano, onde a empresa
contratada através de Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial,
ITEC - Instituto de Tecnologia e Educação LTDA, está organizando. A estimativa
é de 3.000 (três mil) candidatos sejam inscritos.
É importante salientar que no ano de 2020, a Gestão Municipal realizou a
abertura do Concurso Público 001/2020, com 5.668 (cinco mil seiscentos e
sessenta e oito) candidatos inscritos. Conforme cronograma no dia 06/12/2020,
ocorre a realização as provas objetivas, dissertativas e entrega de títulos. No dia
17/01/2021, acontecerá as provas práticas; a previsão do resultado final é até
29/01/2021.
Estão contemplados 13 (treze) cargos, sendo 05 (cinco) cargos
direcionados para o ingresso na carreira pública dos profissionais da educação:
Motorista de Transporte Escolar, Padeiro, Professor de Pedagogia, Técnico
Administrativo Educacional – Área: Monitoria, e Técnico Administrativo
Educacional – Área: Secretaria.
A Licença Prêmio é um direito do servidor público efetivo, garantido pelas
legislações vigentes, especificamente no município de Lucas do Rio Verde, esse
direito é assegurado pela Lei Complementar Municipal nº 42, de 20 de junho de
2006, e Lei Complementar Municipal nº 40, de 14 de dezembro de 2005.
Durante o período de 2017 a 2020, houve a concessão de 256 (duzentos e
cinquenta e seis) Licenças Prêmios para os servidores efetivos da rede municipal
de ensino, vide demonstrativo abaixo:
Quadro 39 – Demonstrativo das concessões de licenças prêmios, de 2016 a 2020
ANO
2016

SERVIDORES DOCENTES
09

SERVIDORES NÃO DOCENTES
05

TOTAL ANUAL
14

2017

31

12

43

2018

40

15

55

2019

98

08

106

2020*

48

05

53

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
(*) Dados de referência novembro, 2020.
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Ainda no que diz respeito a valorização dos profissionais da Educação,
docentes e não docentes, com o compromisso de garantir o poder de compra do
salário dos servidores, a Gestão Municipal realizou os reajustes anualmente,
considerando os índices inflacionários, conforme tabela a seguir:
Tabela 60 - Reajustes Salariais de servidores docentes e não docentes, 2017 a 2020
SERVIDORES DOCENTES
ANO

SERVIDORES NÃO DOCENTES
Índice

Ganho real

4,43%

Piso aplicado
em LRV
9,00%

4,57%

2,43%

Piso aplicado
em LRV
7%

2,68%

0,62%

3,30%

2,68%

0,62%

3,30%

2019

3,75%

0,35%

4,10%

4,58%

-

4,58%

2020*

4,31%

0,69%

5,00%

4,31%

0,69%

5,00%

Índice

Ganho real

2017

4,57%

2018

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2020
(*) Dados de referência outubro, 2020.

Cabe aclarar que a partir do ano de 2020, os servidores não docentes
pertencentes a Lei Complementar n° 189, de 19 de julho de 2019, passaram a ter
o reajuste salarial, e data base em janeiro, em igualdade com os servidores
docentes da rede municipal.

25.2 Dados gerais

25.2.1 Quadro de profissionais da educação e escolaridade
O quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, evolui
conforme demanda de matrículas da rede municipal de ensino. Segue quadro
demonstrativo da demanda de Profissionais Docentes, e Não Docentes da Rede
Municipal durante o período de 2017 a 2020.
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Quadro 40 – Demanda de profissionais docentes e não docentes da rede municipal, 2017 a 2020
ANOS

2017

2018

2019

2020*

DOCENTES EFETIVOS

414

428

418

413

DOCENTES CONTRATADOS

126

160

195

224

NÃO DOCENTES EFETIVOS

306

295

278

275

NÃO DOCENTES CONTRATADOS
ESTAGIÁRIOS

09

32

51

53

50

59

80

33

TOTAL

905

974

1022

998

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
(*) Dados de referência outubro, 2020.

Observa-se que houve evolução no quadro de servidores ano a ano, devido
a ampliações e abertura de novas instituições, atendimento do ensino em tempo
integral, aulas de apoio pedagógico no contraturno das aulas regulares, como
também a contração de estagiários para a atender a política da educação
especial. No ano de 2020, em virtude da pandemia da COVID-19 e aposentadoria
de servidores efetivos, houve diminuição na quantidade de servidores.
Demonstra-se abaixo a escolaridade dos profissionais docentes efetivos e
contratados da Rede Municipal, durante o período de 2017ª 2020. Observa-se que
há aumento de escolaridade de servidores com especialização e mestrado, no
decorrer dos anos. Em relação aos contratados, não há exigência de
especialização ou mestrado, o que significa que muitos possuem, mas não há
necessidade de comprovar no momento da contratação.
Tabela 61 - Escolaridade dos docentes da rede municipal, efetivos e contratados, lei 1514/2008.
ANOS
ESCOLARIDADE
ENSINO

MÉDIO

2017
Efetivo

2018

Contratado

02

04

GRADUAÇÃO

97

ESPECIALIZAÇÃO

315

MESTRADO

00

(MAGISTÉRIO)

TOTAL

540

Efetivo

2019

Contratado

01

27

122

74

00

351

00

02
588

Efetivo

2020 *

Contratado

01

23

133

46

00

368

00

03

Efetivo

Contratado

01

14

172

36

210

00

370

00

00

06

00

613

637

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2020.
(*) Dados outubro/2020

Na tabela a seguir, verifica-se a escolaridade dos profissionais não
docentes efetivos e contratados da rede municipal durante o período de 20172020, dos servidores pertencentes a Lei Complementar n° 40, de 14 de dezembro

328

de 2005, sendo os cargos de: Auxiliar Administrativo, Ajudante Administrativo,
Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Nutricionista e Padeiro. Em relação
aos contratados, não há exigência de especialização ou mestrado, o que significa
que muitos possuem, mas não há necessidade de comprovar no momento da
contratação.
Tabela 62 - Escolaridade de profissionais não docentes da rede municipal, efetivos e contratados,
lei 40/2005
ANOS

2017

2018

2019*

2020**

Efetivo

Contratado

Efetivo

Contratado

Efetivo

Contratado

Efetivo

Contratado

75

00

67

00

03

00

03

00

25

00

29

01

02

02

02

02

ENS. MÉDIO

198

00

187

19

10

01

09

01

GRADUAÇÃO

03

00

08

00

01

00

01

00

ESPECIALIZAÇÃO

04

00

03

00

02

00

02

00

MESTRADO

01

00

01

00

01

00

01

ENS.

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO
ENS.

FUNDAMENTAL

COMPLETO

TOTAL

306

315

22

00
21

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2020.
(*)Em 2019 houve reenquadramento de alguns cargos.
(**) Dados outubro /2020

Observa-se que a partir de 2019, após sancionada a Lei Complementar n°
189, de 19 de julho de 2019, os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de
serviços gerais, padeiro, nutricionista, assistente social, auxiliar administrativo e
ajudante administrativo permaneceram regidos pela Lei n° 40/2005, conforme
descrito na tabela acima.
Por sua vez, os servidores que integram a Lei n° 189/2019, foram
reenquadrados de acordo com a Portaria n° 1288, de 01 de outubro de 2019,
conforme tabela abaixo.
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Tabela 63 - Escolaridade de profissionais não docentes da rede municipal (efetivos e contratados)
lei 189/2019
ANOS

2019*

ESCOLARIDADE

2020**

EFETIVO

CONTRATADO

EFETIVO

CONTRATADO

ENS. FUNDAMENTAL INCOMPLETO

55

10

51

00

ENS. FUNDAMENTAL NÃO-PROFISSIONALIZANTE

23

00

19

05

ENS. MÉDIO NÃO-PROFISSIONALIZANTE

179

25

170

27

ENS. MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

02

00

17

00

TOTAL

294

289

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2020.
(*) Em 2019 houve reenquadramento de alguns cargos.
(**) Dados outubro/2020

Vale destacar que com a Lei Complementar 189/2019, 17 (dezessete)
profissionais não docentes, ocupantes dos cargos de Técnico Administrativo
Educacional - Área: Secretaria, Técnico Infraestrutura Escolar – Área: Zeladoria/
Alimentação, e Motorista de Transporte Escolar, tiveram elevação em seu nível
de escolaridade como Ensino Médio Profissionalizante.
E através do Convênio n° 11/2019, firmado entre o município de Lucas do
Rio Verde, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de
Mato Grosso (Fundação UNISELVA), está sendo ofertado o Curso Técnico de
Desenvolvimento Infantil (TDI), direcionado a 150 (cento e cinquenta) servidores
ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Área: Monitoria, onde
também poderão elevar de nível em sua carreira, após conclusão do curso.

25.2.2 Plano de cargos, carreiras e vencimentos

Conforme a Lei Complementar 40, de 14 de dezembro de 2005, do
município de Lucas do Rio Verde, tem por objetivo:
Art. 1° [...] orientar o desenvolvimento e a melhoria do desempenho dos
resultados individuais e coletivos necessários à realização dos
propósitos da administração municipal, mediante a adoção dos
princípios de mérito, titulação de escolaridade e qualificação para
ingresso e desenvolvimento do serviço público municipal. (LUCAS DO
RIO VERDE, 2005)
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No ano de 2017, mediante a Lei Complementar n° 175, de 18 de setembro
de 2017, alterou-se o anexo IV e IX da Lei Complementar 40, de 14 de dezembro
de 2005, que trata da gratificação para as funções de confiança, sendo esta
mesma norma alterada, no ano de 2019, por meio da Lei Complementar n° 199,
de 18 de dezembro de 2019.
A Lei Complementar nº 199/2019, alterou a Tabela II do Anexo IV e Tabela
I do Anexo IX, que resultou na criação da função de Assessor Pedagógico de
Formação Continuada para Professores Efetivos. E também foi alterada a
quantidade de cargos gratificados, bem como, os respectivos valores para função
de

Gestor

Escolar,

Coordenação

Pedagógica,

Orientação

Educacional,

Assessoria Pedagógica/Administrativa.
Tabela 64 - Gratificação para as funções de confiança, lei complementar n° 199/2019

Quant.
Funções
48
Coordenação Pedagógica
10
Orientação Educacional
16
Assessoria Pedagógica/Administrativa
08
Assessoria Pedagógica de Formação Continuada
Gestão Escolar
Escola com até 400 alunos
Escola com 401 a 700 alunos
23
Escola com 701 a 1000 alunos
Escola acima de 1000 alunos

Gratificação R$
R$ 1.611,67
R$ 1.611,67
R$ 2.479,51
R$ 1.611,67
R$ 1.735,66
R$ 1.921,62
R$ 2.107,58
R$ 2.300,00

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2019.

No que se refere à gratificação de função do Secretário Escolar, foi alterada
a quantidade de Secretários Escolares designados para funções de confiança, a
fim de assegurar a equidade entre os servidores, houve reajuste no valor da
gratificação, e definida a faixa de gratificação considerando o número de alunos
da instituição.
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Tabela 65 - Gratificação para gratificação de função do secretário escolar, lei complementar n°
199/2019
Tabela I - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
Quant. Vagas

Cód. Cargo

Cargo

Valor R$
7 Funções Gratificadas

pela

(total

distribuídas

quantidade

alunos por escola)

de 1135

Escola com até 400
alunos: R$ 978,31

Assinar,

quando

Administrativo

como
Escola com 401 a 700 responsável
pela
alunos: R$ 1.178,31
escrituração escolar,

Educacional-

Escola com 701 a além das atribuições

Técnico
25

Função

Área:

7 Funções Gratificadas

7 Funções Gratificadas

Secretaria

1000

alunos:

designado,

R$ estabelecidas no art.

1.378,31
4 Funções Gratificadas

Escola acima de 1000
alunos: R$ 1.578,31

7º,

§

1º

da

Complementar
189/2019.

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

25.2.3 Estatuto dos servidores públicos do município

A Lei Complementar 42/2006, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, que tem como objetivo disciplinar
o regime jurídico, as atividades e estabelecer as regras a serem cumpridas pelos
servidores públicos municipais, quanto aos seus direitos e deveres.
No ano de 2018, foi publicado o Decreto n° 3991, de 12 de julho de 2018,
que regulamentou as folgas compensatórias do servidor público municipal, devido
ao trabalho prestado no período eleitoral, normatizando a Lei Complementar
Municipal nº 42, de 20 de junho de 2006.

25.2.4 Planos de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação
básica
A Lei 1514, de 17 de janeiro de 2008, do município de Lucas do Rio Verde,
que dispõe sobre a reestruturação do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público de Lucas
do Rio Verde-MT, tem por objetivo:
Art. 2° (...) garantir, na forma da Constituição Federal, artigo 206, inciso
V, a valorização dos profissionais da educação básica municipal e dotálos das melhores condições de desenvolver seu trabalho, por meio dos
mais adequados instrumentos institucionais necessários à plena
consecução daquele objetivo, em especial piso remuneratório
profissional, garantia de adequadas condições de trabalho e de

Lei
nº
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produção científica e efetiva aplicação dos recursos constitucionais
destinados à educação. (LUCAS DO RIO VERDE, 2008)

Essa legislação necessita ser atualizada, e neste sentido, foi instituída, em
2020 uma comissão para esse fim, que iniciará as reuniões no próximo ano.

25.2.5 Planos de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais não docentes
No ano de 2017, foi criada através da Portaria n° 795/2017, a Comissão de
Estudos do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais não
docentes da Rede Municipal de Educação, posteriormente revogada pela Portaria
n° 676/2020. Após estudos, debates e validação da minuta elaborada pela
comissão, foi instituída a Lei Complementar n° 189, de 19 de julho de 2019, com
propósito conforme menciona o artigo 1°, § 1º:
[...] § 1º Este Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos visa orientar o
desenvolvimento e a melhoria do desempenho dos resultados
individuais e coletivos necessários à realização dos propósitos da
administração municipal, mediante a adoção dos princípios de mérito,
titulação de escolaridade e qualificação para ingresso e desenvolvimento
do serviço público municipal de apoio na área da educação. (LUCAS DO
RIO VERDE, 2019)

Neste novo plano os cargos considerados não docentes tiveram suas
nomenclaturas alteradas da seguinte forma:
Quadro 41 - Alteração de nomenclatura dos cargos, lei complementar n° 189/2019

NOMENCLATURA ANTERIOR
Secretário Escolar
Monitor de Creche/Escola
Merendeira
Auxiliar de Serviços Gerais Escolar
Motorista de Transporte Escolar

NOVA NOMENCLATURA
Técnico Administrativo Educacional - Área:
Secretaria
Técnico Administrativo Educacional - Área:
Monitoria
Técnico de Infraestrutura Escolar - Área:
Alimentação
Técnico de Infraestrutura Escolar - Área:
Zeladoria
Motorista de Transporte Escolar

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Os servidores não docentes da rede municipal possuem um estatuto
específico, com todos os direitos, deveres e demais disposições previstas na Lei
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Complementar Municipal nº 42/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Lucas do Rio Verde), assim também de forma subsidiária às
disposições previstas na Lei Complementar Municipal nº 40/2005.
Os cargos considerados não docentes amparados pela Lei Municipal n°
189/2019, passaram a ter as seguintes tabelas salariais, específicas para cada
cargo.
Tabela 66 - Tabela salarial atualizada do cargo de técnico administrativo educacional – áreas:
secretaria e monitoria
I

II

MÉDIO NÃO PROF.

MÉDIO PROF.

%

NÍVEL
Coeficiente do Nível

1

1,06

Classe
A

1

2.054,45

2.177,72

B

1,03

2.116,09

2.243,05

C

1,06

2.179,57

2.310,35

D

1,09

2.244,95

2.379,66

E

1,12

2.312,30

2.451,05

F

1,15

2.381,67

2.524,58

G

1,18

2.453,13

2.600,31

H

1,21

2.526,72

2.678,32

I

1,24

2.602,52

2.758,67

J

1,27

2.680,60

2.841,43

K

1,3

2.761,02

2.926,67

L

1,33

2.843,85

3.014,47

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação,2020.

Tabela 67 - Tabela salarial atualizada do cargo de técnico de infraestrutura escolar – áreas:
alimentação e zeladoria
NÍVEL

%

Coeficiente do Nível
Classe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1
1,03
1,06
1,09
1,12
1,15
1,18
1,21
1,24
1,27
1,3
1,33

I

II

III

FUND. NÃO PROF.

MÉDIO NÃO PROF.

MÉDIO PROF.

1

1,06

1,12

1.770,43
1.823,54
1.878,24
1.934,58
1.992,62
2.052,39
2.113,97
2.177,39
2.242,71
2.309,99
2.379,29
2.450,67

1.876,65
1.932,96
1.990,95
2.050,67
2.112,19
2.175,56
2.240,83
2.308,05
2.377,28
2.448,60
2.522,06
2.597,72

1.982,87
2.042,36
2.103,62
2.166,73
2.231,73
2.298,68
2.367,65
2.438,68
2.511,84
2.587,20
2.664,82
2.744,76

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2020.
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Tabela 68 - Tabela salarial atualizada do cargo de motorista de transporte escolar

NÍVEL

%

Coeficiente do Nível

I

II

III

FUND. NÃO PROF.

MÉDIO NÃO PROF.

MÉDIO PROF.

1

1,06

1,12

Classe
A

1

2.435,41

2.581,54

2.727,66

B

1,03

2.508,47

2.658,99

2.809,49

C

1,06

2.583,72

2.738,76

2.893,77

D

1,09

2.661,24

2.820,92

2.980,58

E

1,12

2.741,08

2.905,55

3.070,00

F

1,15

2.823,31

2.992,72

3.162,10

G

1,18

2.908,02

3.082,51

3.256,96

H

1,21

2.995,26

3.174,98

3.354,68

I

1,24

3.085,12

3.270,23

3.455,32

J

1,27

3.177,68

3.368,34

3.558,98

K

1,3

3.273,01

3.469,39

3.665,75

L

1,33

3.371,19

3.573,48

3.775,73

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2020.

Tabela 69 - Tabela salarial atualizada do cargo de Técnico Infraestrutura Escolar, para servidores
sem a escolaridade mínima

NÍVEL

Coeficiente do Nível

FUND. INCOMPLETO

0,94

Classe
A

1.670,21

B

1.720,32

C

1.771,93

D

1.825,09

E

1.879,85

F

1.936,24

G

1.994,33

H

2.054,16

I

2.115,78

J

2.179,25

K

2.244,63

L

2.311,96

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, outubro, 2020.
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25.2.6 Remoção de profissionais docentes e não docentes
A Comissão de Organização da Base Legal, composta por representantes
da Secretaria Municipal de Educação, Gestores Escolares da Rede Municipal,
Conselho Municipal de Educação e representante do Sindicato dos Trabalhadores
do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), realizou estudos para regulamentar
o processo de remoção dos profissionais docentes e não docentes da rede
municipal de ensino.
Desta forma, considerando a necessidade de organizar o quadro de
servidores a cada ano letivo nas instituições de ensino na rede municipal, também
estabelecer critérios para o processo de remoção de servidores, foi
regulamentado com a Portaria n° 827, de 27 de junho de 2019, a remoção dos
profissionais docentes, e a Portaria n° 919, de 29 de maio de 2020, regularizou o
processo de remoção dos profissionais não docentes da rede municipal de ensino.
A remoção requerida pelo servidor deve ser protocolada do primeiro ao
último dia útil do mês de outubro de cada ano civil, onde poderá ser deferida
seguindo os critérios estabelecidos nas portarias supracitadas.
A remoção por permuta deve ser protocolada, onde os dois interessados
deverão assinar o requerimento de solicitação e protocolá-lo dentro do prazo
estabelecido nas portarias.
Todas as remoções, serão realizadas somente, após análises e com
autorização da Secretaria Municipal de Educação.

25.2.7 Critérios e procedimentos para designação de secretários escolares
A Comissão de Organização da Base Legal, composta por representantes
da Secretaria Municipal de Educação, Gestores Escolares da Rede Municipal,
Conselho Municipal de Educação (CME) e representante do Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), realizou estudos e
elaborou minuta para estabelecer critérios e procedimentos para designar a
Função Gratificada de Secretário Escolar para os servidores efetivos ocupantes
do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área: Secretaria.
Conforme minuta de Decreto, em cada instituição de ensino da rede
municipal consta que deve ser designado, por meio de processo de atribuição, 01
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(um) servidor efetivo ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional –
Área: Secretaria, para assinar como responsável pela escrituração escolar na
instituição de ensino para o qual for atribuído. A princípio o processo de atribuição
está previsto ocorrer a cada dois anos. Foi também, elaborada uma minuta de
portaria para instituir a comissão de avaliação responsável por todo o processo
necessário para designação de secretários escolares.
As Minutas dos documentos estão elaboradas, e no aguardo para
publicação, a depender das decisões dos novos membros, a serem instituídos
para compor a Comissão de Organização da Base Legal da Secretaria Municipal
de Educação.
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26 GESTÃO E SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO NAS INSTITUIÇÕES

26.1 Relato

A Gestão patrimonial é de suma importância para Administração Pública,
visto que tem finalidade de controlar a quantidade de bens móveis e imóveis
existentes, cuidar da vida útil desses bens, verificar a depreciação, sendo,
portanto, fundamental criar estratégias para administrar e zelar pela segurança
dos patrimônios públicos.
A gestão do patrimônio está prevista no Capítulo III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, também na Instrução Normativa Municipal nº: 07/2007,
que trata do controle patrimonial de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal
de Lucas do Rio Verde.
Nesta perspectiva, a Gestão Municipal, durante o período de 2017 a2020,
investiu na formação dos recursos humanos, profissionais responsáveis pela
gestão e pela guarda patrimonial, capacitando servidores administrativos e os
gestores escolares para realizar o registro dos bens patrimoniais, que são geridos
pelo Sistema para Controle de Patrimônio Público (LEX).
Entre os anos 2017 e 2020, a Gestão Municipal realizou ações de controle
patrimonial, que incluíram realização de inventário, recolhimento de bens
descartados em consequência de desgaste e impossibilidade de uso,
substituindo-os mediante a aquisição de novos bens patrimoniais.
Em complementação à organização do patrimônio, a Gestão Municipal
investiu no monitoramento das instituições de ensino e prédios públicos ligados à
Secretaria Municipal de Educação.
Dentre as ações executadas, além do sistema de monitoramento com
alarme contratados, desde o ano de 2017, por meio de processo licitatório. Em
2019, consta a empresa Geforce Monitoramento, contratada no processo do
Pregão Presencial nº 088/2019, e Ata de Registro de Preços nº 188/2019.
Nas instituições também foram instaladas cercas elétricas. Com o recurso
do repasse municipal das instituições de ensino, a gestão escolar instalou circuitos
de monitoramento por câmeras em 09 (nove) instituições de ensino. Segue abaixo
tabela de investimento:
Tabela 70 - Total dos valores investidos na segurança das instituições de ensino
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ANO
2017
2018
2019
2020
TOTAL

VALOR INVESTIDO
R$139.999,68
R$144.998,40
R$144.998,40
R$70.968,98
R$144.998,40
R$645.963,86

AÇÃO
MONITORAMENTO
MONITORAMENTO
MONITORAMENTO
CERCA ELÉTRICA
MONITORAMENTO
SEGURANÇA PATRIMONIAL

Fonte: Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, setembro e outubro de
2020.

No início do ano de 2017, o quadro funcional dos servidores responsáveis
pela segurança patrimonial era composto por 21 (vinte e um) guardas de
patrimônio, com a criação de novas instituições de ensino, houve um aumento de
28.57% no quadro funcional, que no ano de 2020, conta com 27 (vinte e sete)
guardas de patrimônio.
Os guardas de patrimônio, dentro das instituições de ensino, zelam pela
conservação e manutenção do patrimônio, controlam da entrada e saída nos
portões, fazem rondas nos prédios escolares, orientam as pessoas que acessam
a unidade escolar, recebem materiais e equipamentos, executam manutenções
simples, e ainda executam outras ações correspondentes à sua função.
A coordenação dos guardas de patrimônio está sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, que conforme prevê o item 1.3.1,
artigo 72, da Lei nº 2677, de 31 de agosto de 2017, é critério da Administração
Pública, determinar que a Divisão da Guarda de Patrimônio compõe a Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito.
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Figura 188 - Guardas municipais e de patrimônio participam de formação, 29/01/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Com foco na qualidade do trabalho desempenhado pelos guardas de
patrimônio, a Gestão Municipal, mediante a Secretaria Municipal de Educação e
de Segurança e Trânsito, oferta capacitações para os guardas de patrimônio, a
exemplo da participação nas formações ofertadas durante Jornadas de Inovação
Pedagógica.
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27 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA
27.1 Relato
O município de Lucas do Rio Verde está localizado em uma região de
grande expansão econômica e social e está localizada paralela à BR-163. Possui
oferta de cursos superiores, em sua maioria, de iniciativas privadas.
No setor da Educação Superior Pública conta com a sede do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT/MT) com curso
de graduação na área de Biotecnologia, e também com o Polo de Apoio Presencial
da Universidade Aberta do Brasil (UAB/LRV) com ofertas de cursos de graduação
e pós-graduação, na modalidade de educação à distância (EAD) por meio das
instituições de ensino, UFMT e IFMT.
A porcentagem da população que possui curso superior em proporção ao
índice populacional do município, ainda não é o almejado. Neste sentido é urgente
a implantação de Universidades Públicas para oportunizar o acesso à educação
superior, principalmente aos cidadãos de baixa renda.
O Gestor da Administração Pública Municipal, desde que assumiu a
prefeitura, em 2017, busca dialogar com os reitores das Instituições Públicas de
Educação Superior, sediadas no Estado de Mato Grosso, para viabilizar a
ampliação do acesso, e da permanência de estudantes na etapa da formação
superior em Lucas do Rio Verde.
Figura 189 - Reunião entre prefeitura e reitoria da UNEMAT, em 03/02/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2017.
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Após constantes reuniões com representantes das instituições de
educação superior e encaminhamentos de ordens técnicas, a conquista do
Campus Avançado da UNEMAT foi possível, ao final do ano de 2019.
Neste ano de 2020, o processo de implantação e concretização da sede da
UFMT no município de Lucas do Rio Verde obteve uma conquista importante com
a tramitação da proposta na UFMT, e no Ministério da Educação (MEC).
Figura 190 - Reunião com reitor da UFMT, em 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

27.2 Polo de apoio presencial da UAB/LRV

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema integrado por
universidades públicas que oferece cursos de nível superior, por meio do uso da
metodologia da educação a distância, visando a interiorização do ensino superior,
levando a universidade pública e de qualidade para camadas da população de
difícil acesso à formação universitária no Brasil.
O Decreto Federal 5.800, de 8 de junho de 2006, dispõe sobre o Sistema
Universidade Aberta do Brasil. O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
tem como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. Para
atingir este objetivo central a UAB realiza ampla articulação entre instituições
públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para promover,
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através da metodologia da educação a distância, acesso ao ensino superior para
camadas da população que estão excluídas do processo educacional.
Para ofertar cursos à distância, cada município deve estruturar um polo
presencial, com laboratórios de informática, além de biblioteca. Essa
infraestrutura, inclui ainda, Coordenação do Polo, Secretaria Acadêmica, e
Tutores que ficam à disposição dos acadêmicos para acompanhar os seus
estudos, entre outros profissionais de apoio.
O Polo de Apoio Presencial da UAB, em municípios de porte médio, faz
parte do Sistema da Universidade Aberta do Brasil por meio de Termo de
Cooperação Técnica entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e as Instituições de Ensino superior, ou Prefeituras
Municipais com Infraestrutura Básica.
O Polo de Apoio Presencial de Lucas do Rio Verde, é uma estrutura
acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades
de ensino e aprendizagem dos cursos e programas de Educação a Distância
(EAD), de responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES).
O Polo UAB em Lucas do Rio Verde, foi instituído pela Lei Municipal nº
1793, de 23 de dezembro de 2009, e iniciou suas atividades no mesmo ano, e
está sediado na Rua Cedro, nº 61-S, Bairro Jardim Primavera, anexo a Escola
Municipal Vinícius de Moraes. CEP: 78.455-000, Fone: (65) 3548-2327, E-mail:
uabpololucasdorioverde@gmail.com.
No início da Gestão Municipal de 2017 a 2020, houve a designação de
uma nova profissional para a Coordenação do Polo, e foram realizadas
melhorias na infraestrutura do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com
a instalação das divisórias que possibilitou a adequação de uma sala multiuso,
biblioteca, e laboratório de informática. Além de revitalizar, também as salas da
coordenadoria do polo, secretaria acadêmica, tutoria e recepção.
Em relação a aquisição de móveis, equipamentos e materiais para o Polo,
a Secretaria Municipal de Educação providenciou computadores novos para o
laboratório de informática, com cabeamento para rede lógica. Além de equipar
as demais repartições da sede da UAB/LRV. A placa de identificação da UAB foi
alterada com novo layout.
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Os cursos anteriores ofertados e ativos no Polo de Apoio Presencial de
Lucas do Rio Verde, no início do ano de 2017, está descrito no demonstrativo
abaixo.
Tabela 71 - Cursos ofertados, anterior a 2017, e em andamento no período de 2017 a 2018
CURSO

MODALIDADE

IES

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO
DE VAGAS

INÍCIO

TÉRMINO
(PREVISÃO)

Letras
Licenciatura
UFMT 4.048horas
35
2013
Português/Espanhol
Letras
Licenciatura
UFMT 4.048horas
35
2013
Português/Inglês
Sistemas para
Tecnólogo
IFMT
2.340 horas
50
2014
Internet
Sistemas para
Tecnólogo
IFMT
2.340 horas
50
2014
Internet
Sistemas para
Tecnólogo
IFMT
2.340 horas
50
2015
Internet
Fonte: Arquivo do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil/LRV, 2017.

2017
2017
2017
2017
2018

Além da sequência dos cursos que estavam em andamento, na Gestão
de 2017, o Polo de Apoio Presencial iniciou 07 (sete) cursos, sendo ofertados 03
(três) graduações (Bacharelado/Licenciatura e Tecnólogo), e 04 (quatro) cursos
de pós-graduação (Especialização Lato Sensu).
Figura 191 – Aula inaugural dos cursos de matemática e administração pública UFMT,
20/04/2017

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, 2017.

Os Editais publicados da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UFMT), e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
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(IFMT/MT) foram os seguintes: Edital 040/2016 – PROEG/UFMT; Edital
039/2016 – PROEG/UFMT; Edital 002/2017 VESTIBULAR UAB 2017-1; Edital
Lato Sensu nº 001/FCA/2017, Edital 005/2017 IFMT e Edital nº 01/2013 –
SARI/UFMT.
Neste mesmo ano de 2017, a CAPES iniciou consulta aos municípios que
estão com os Polos da UAB ativos, e também com as Instituições de Ensino
Superior (IES) para definir os próximos cursos a serem ofertados.
No ano de 2018, através do Edital CAPES 05/2018, houve chamada para
articulação de cursos superiores na modalidade EAD no âmbito do programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB), e o Polo UAB/LRV foi contemplado com
mais 05 (cinco) cursos, sendo 02(dois) cursos de graduação (Licenciatura) a
serem ofertados pela UFMT e UNEMAT, e 02 (dois) cursos de pós-graduação
(Especialização Lato Sensu), pela UFMT. No entanto, os cursos só iniciaram, no
ano de 2020, devido aos cortes de recursos financeiros que o Ministério da
Educação (MEC) realizou junto a CAPES.
Durante todo o processo de oferta de cursos, a Secretaria Municipal de
Educação esteve atuante junto à Coordenação do Polo de Apoio Presencial
(UAB/LRV) para colaborar na articulação com as Instituições de Ensino
Superior, e com a CAPES. Devido à essa articulação, foi possível conseguir
mais 03 (três) cursos a serem ofertados.
O curso de especialização Ciência é Dez, e a especialização em Docência
para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT) pela UFMT. E o
Curso Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) subsequente ao ensino
médio, que é ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso (IFMT), na modalidade de educação a distância, através da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio de um convênio entre a
Prefeitura, e a UNISELVA/IFMT.
A abertura do processo seletivo do curso, denominado TDI, foi realizada
através do Edital nº 037/2020, para a oferta de 150 (cento e cinquenta) vagas,
destas, 108 (cento e oito) vagas destinadas aos servidores efetivos e 21 (vinte
e uma) vagas aos servidores contratados, com o objetivo de oferecer formação
aos servidores da rede municipal de educação, que estejam em exercício nas
funções de técnico em desenvolvimento infantil ou técnico administrativo
educacional – área monitoria. Foram ofertadas também, 21 (vinte e uma) vagas
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para a demanda social, aos demais interessados na formação e que residem
no município.
A aula inaugural aconteceu via webconferência, no dia de 30 de novembro
de 2020, seguindo o protocolo de segurança contra o COVID-19, momento em
que as autoridades deram as boas-vindas aos cursistas.
Segue tabela dos cursos ofertados a partir do ano de 2017.
Tabela 72 - Cursos ofertados no período de 2017 a 2020 na UAB/LRV
CURSO

MODALIDADE

IES

PERÍODO

NÚMERO
DE VAGAS

INÍCIO

TÉRMINO
(PREVISÃO)

Matemática

Licenciatura

UFMT

3.200horas

68

2017

2021

Administração Pública

Bacharelado

UFMT

3.000horas

50

2017

2021

Sistemas para Internet

Tecnológico

IFMT

2.340 horas

59

2017

2020

Mídias Digitais para Educação Especialização
Redes
e
Computação
Especialização
Distribuída
Gestão Pública
Especialização

UFMT

400 horas

30

2017

2018

IFMT

440 horas

40

2017

2018

IFMT

510 horas

40

2017

2018

Libras e Educação Inclusiva

Especialização

IFMT

480 horas

40

2017

2019

Técnico em Desenvolvimento
Infantil

Técnico
Subsequente

IFMT

1.500 horas

150

2020

2022

“Ciência é Dez”

Especialização

UFMT

480 horas

30

2020

2021

Pedagogia

Licenciatura

UFMT

3.210 horas

40

2020

2024

Informática na Educação
Diversidade e Educação
Inclusiva
Docência para a Educação
Profissional e Tecnológica
(DocentEPT)*

Especialização

UFMT

360 horas

30

2020

2022

Especialização

UFMT

480 horas

30

2020

2022

460 horas

25

2021

2022

História*

Licenciatura

-

50

2021

-

IFMT
Especialização
UNEMAT

Fonte: Arquivo do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil/LRV, 2020.
(*) Curso de Licenciatura em História, previsto para iniciar no ano de 2021.
(*) Curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica
(DocentEPT), previsto para iniciar no ano de 2021.

No ano de 2019, através da Portaria do MEC/CAPES n° 249 de
08/11/2018 que estabelece normas para abertura das inscrições e realização do
Processo Seletivo Interno para Atuar na Função de Coordenador de Polo por 04
(quatro) anos, na modalidade de bolsista, a Prefeitura Municipal iniciou o
Processo de Seleção Interno para Coordenador de Polo Bolsista, por meio do
Edital nº001/2019, de 12 de fevereiro de 2019, sendo a homologação final do
certame publicada no dia 17/04/2019, que

resultou na escolha da atual

coordenadora que assumiu o Polo UAB/LRV, a professora Juliana Gonçalves de
Souza França.
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Figura 192 - Equipe do Polo Presencial de Apoio da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

O Edital foi amplamente divulgado, e todos os trâmites foram publicados
no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, e depois os documentos
foram encaminhados para a CAPES, a fim de regularização, cadastro e
reconhecimento da Coordenadora do Polo.
Caso a Prefeitura não optasse pela realização do Processo Seletivo
Interno, a CAPES não disponibilizaria Bolsa ao Coordenador do Polo. Mesmo
após todo o processo de seleção de coordenador bolsista, a validação compete
a CAPES, conforme legislação vigente.

27.3 Núcleo pedagógico Unemat
A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, em parceria com a
Universidade do Estado de mato Grosso (UNEMAT), no ano de 2006, possibilitou
a criação de 01(um) dos Núcleos Pedagógicos da UNEMAT para Lucas do Rio
Verde, através da Resolução 014/2006/CONSUNI, com a oferta curso de
Bacharelado em Economia para 50 (cinquenta) acadêmicos.
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Ainda em 2017, o prefeito Luiz Binotti, após intensa articulação com a
reitoria da UNEMAT, e com a aprovação da Lei nº 2.642, de 11 de maio de 2017
pela Câmara de Vereadores do município, conseguiu a reativação do Núcleo
Pedagógico. A parceria foi firmada, por meio do Convênio nº 03/2018,
estabelecida com a Fundação de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão do
Norte de Mato Grosso (FAEPEN-MT), que viabilizou a oferta de 02 (dois) cursos
de engenharias: Engenharia de Alimentos (vinculado ao Campus de Barra do
Bugres) e Engenharia Civil (vinculado ao Campus de Sinop).
Após os trâmites de processo seletivo para ingresso nos cursos, a aula
inaugural ocorreu, no dia 24/04/2018, no auditório do Paço dos Pioneiros, com a
presença da reitora e vice-reitor, e demais representantes da UNEMAT, e
autoridades local.
Figura 193 - Aula inaugural dos cursos de engenharia de alimentos e civil, 24/04/2018

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2018.

Foram ofertadas 100 (cem) vagas para a sociedade luverdense e região,
sendo 50 (cinquenta), em cada curso presencial, no período noturno.
As aulas estão sendo realizadas na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Olavo Bilac, sediada na Rua Corbélia, nº 2103-S, Bairro Jardim das
Palmeiras, em Lucas do Rio Verde-MT, além de ocupar um espaço para o
funcionamento administrativo e pedagógico, nas dependências da referida
instituição.
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27.4 Implantação do campus avançado da Unemat

O Câmpus Avançado da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT), em Lucas do Rio Verde foi instituído pela Resolução 039/2019
Consuni - UNEMAT, de 04 de dezembro de 2019, e Instrução Normativa nº 004
Gabinete da Reitoria - UNEMAT, de 03 de junho de 2020.
Desde o início do ano de 2017, o prefeito de Lucas do Rio Verde
estabeleceu diálogo com a UNEMAT, e a primeira conquista foi a reativação do
Núcleo Pedagógico, com a abertura de vagas para 02 (duas) Turmas de
Engenharia: Alimentos e Civil.
Posteriormente, com o empenho do Professor Roberto Arruda, Diretor do
Campus Regionalizado da UNEMAT , em Sinop, e o Professor Adil Antônio Alves
de Oliveira, Presidente da FAEPEN, a reitoria da UNEMAT instituiu uma Comissão
Especial por meio da Portaria nº 2427/2018, de 18 de dezembro de 2018, para
estudar e propor um modelo organizacional e de funcionamento das unidades de
ensino da UNEMAT, em estruturas de Câmpus, Câmpus Avançado, Núcleo e Polo
para levar as considerações para discussões do 3º Congresso Universitário
Em 2019, alguns componentes desta comissão foram alterados por meio
da Portaria nº 2800/2019, de 31 de outubro de 201, mas com a mesma finalidade.
O Documento foi elaborado para reorganizar a estrutura organizacional da
universidade, e assim foi possível a implantação do primeiro Campus Avançado
de Lucas do Rio Verde da UNEMAT.
O Documento foi submetido na reunião do CONSUNI, que é responsável
por definir as estruturas financeira, orçamentária e patrimonial da instituição. A
reunião foi realizada no dia 04 de dezembro de 2019, quarta-feira, na Cidade
Universitária em Cáceres, e o Câmpus durante a sessão foi aprovado por
unanimidade.
O documento oficial que institui o Câmpus Avançado de Lucas do Rio
Verde é a Resolução nº 039/2019-CONSUNI, no Anexo I.
A cerimônia de lançamento do Câmpus, em Lucas do Rio Verde, foi
realizada no dia 06 de dezembro de 2019, com a presença de representantes da
Unemat e do município.
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Figura 194 - Cerimônia de lançamento do Campus Avançado da Universidade do Estado de
Mato Grosso de Lucas do Rio Verde, 06/12/2019

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2019.

Após a implantação do Câmpus Avançado de Lucas do Rio Verde, os
trâmites continuaram para regularização das ofertas de cursos.
Figura 195 - Reunião com representantes da UNEMAT para viabilização de cursos, em
21/01/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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Em 2020, foi publicada a Instrução Normativa nº 004/2020-UNEMAT, em
03 de junho de 2020 que regulamenta o Capítulo II da Resolução nº 039/2019CONSUNI. Esta Instrução orienta os trâmites para a abertura dos novos cursos a
serem ofertados
Figura 196 – Fachada da Escola Olavo Bilac, sede provisória do câmpus avançado
UNEMAT/LRV,10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

Para o levantamento de demanda de cursos foi realizada uma Pesquisa de
Desenvolvimento Sócio Educacional Regional com o objetivo de levantar a
demanda regional dos principais cursos que poderão ser ofertados.
Os pré-projetos arquitetônicos do Câmpus Avançado de Lucas do Rio
Verde, e as estimativas de custos para construção do Câmpus, estão em fase de
elaboração, e a área territorial para construção da sede do Câmpus Avançado da
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em Lucas do Rio Verde, está
sendo providenciada.
O Poder Público Municipal, durante todo o processo de implantação, fez
gestão com os parlamentares da Bancada Federal, e de Mato Grosso para a
liberação de recursos financeiros, a fim de viabilizar a construção da sede do
Câmpus Avançado em Lucas do Rio Verde.

27.5 Processo de implantação do campus da UFMT em Lucas do Rio Verde

A Gestão Municipal com a intenção de consolidar a implantação do
Campus da UFMT, em Lucas do Rio Verde, desde o ano de 2017, por meio de
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um trabalho conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
reuniram-se várias vezes, e realizaram ações visando a concretização de um
Campus da UFMT, fora de sede, em Lucas do Rio Verde.
Figura 197 - Reunião com a reitoria da UFMT, em Cuiabá ,14/03 /2017

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 2017.

Após planejarem vários caminhos para a implantação, iniciou-se

os

processos técnicos, e a elaboração dos documentos necessários para tramitar na
sede da UFMT, de Cuiabá, quando foi autorizado pela reitora a abertura interna
do processo de implantação, a partir de 05/10/2018, via Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) da UFMT, sob o nº 23108.978284/2018-86, e em seguida foi
instituído um professor da UFMT para coordenar e intensificar os trabalhos de
ordem técnica, junto com profissionais da prefeitura, sendo que no planejamento
foi estabelecido um cronograma de trâmites do processo para criação do Campus
Fora de Sede da UFMT, em Lucas do Rio Verde, e viabilizar ofertas de cursos de
graduação.
Dentre as ações implementadas, foi realizada uma Pesquisa de
Desenvolvimento Sócio Educacional, finalizada neste ano de 2020, por meio do
Contrato nº 217/2019 com o objetivo de levantar a demanda regional dos
principais cursos que podem ser ofertados.
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A partir deste estudo, bem como, de diversas reuniões com a Universidade
Federal do Estado (UFMT) para avaliações das reais necessidades da região, e
foram estruturados os Projetos Preliminares Pedagógicos de Curso (PPC) de 03
(três) cursos a serem ofertados, no período noturno, sendo os cursos de:
Administração, Ciência da Computação, e Engenharia Agroindustrial.
O processo de criação do Campus da UFMT, fora de sede, no município
de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, além de tramitar internamente na UFMT,
também está oficialmente no Ministério da Educação (MEC) sob o protocolo
interno nº 23000.024.911/2020-80, de 29/09/2020.
O Poder Público Municipal, durante todo o processo de implantação, fez
gestão com os parlamentares da Bancada Federal e de Mato Grosso para a
liberação de recursos financeiros, a fim de viabilizar a construção da sede do
Câmpus, e junto ao Ministério de Educação (MEC) para a criação, e também os
recursos humanos necessários para oferta dos cursos.
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28. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL

28.1 Creches

O Município de Lucas do Rio Verde, no ano de 2017 havia três creches
com atendimento de 0 a 03 anos, sendo uma no bairro Tessele Junior a Creche
Anjo da Guarda, tendo como Assessoria Pedagógica, a Senhora Neide Faixo dos
Santos. A Creche Menino Jesus, localizada no bairro Alvorada, que foi ampliada,
no ano de 2020, para aumentar a sua capacidade de atendimento. E a Creche
Irmãs Carmelitas de Vedruma, situada no bairro Rio Verde atende crianças com
idade de 0 a 03 anos. Ambas as Instituições Menino Jesus e Irmãs Carmelitas de
Vedruma contam com a Assessoria Pedagógica da Senhora Andrelina Ferreira
Soares Scavazini.
Em 2018, foi inaugurada o C.E.I Girassol localizado no Bairro Parque das
Araras na rua Itanhangá número 3571-S no, em Lucas do Rio Verde MT, tendo
como Assessora Pedagógica, Senhora Neide Faixo dos Santos, para atender a
etapa da Educação Infantil Creche e Pré-escola, sendo que há o C.E.I. Aquarela
que também atende a duas etapas, e teve como Assessora Pedagógica, em 2020
a Senhora Deolinda Maria Marques Pereira.

28.1.1 Creche Municipal Menino Jesus

28.1.1.1 Identidade organizacional

A Creche Municipal Menino Jesus está situada na Av. São Paulo, nº 160
S, bairro Alvorada, Fone: 3548-2360, e- mail: meninojesus.creche@gmail.com
A Instituição iniciou suas atividades no dia 17 de abril de 1988, recebeu a
denominação de Creche e a declaração para uso de “Utilidade Pública” no dia 21
de janeiro de 1994.
Foi Criada pelo Decreto nº 267/94, credenciada permanente Nº 02/2016
pela Resolução e Autorização de funcionamento Nº 02/2020 do CME/LRV.

354
Figura 198 - Fachada da Creche Municipal Menino Jesus, 17/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Atualmente a creche vem expandindo seu atendimento sendo que no ano
de 2017, haviam 300 crianças sendo atendidas, em 2018 foram matriculadas
cerca de 350 crianças, e 469 crianças no ano de 2019, em 2020 foram
matriculadas 485 crianças, sendo o mês de referência novembro de 2020, devido
a ampliação de salas de aula oportunizando atender um número maior de
crianças.
A Visão da instituição é ser reconhecida por sua excelência e qualidade,
valorizando o trabalho em equipe que visa formar cidadãos íntegros e solidários
para a sociedade.
Sua Missão é oferecer educação de qualidade às crianças de 0 a 3 anos,
considerando a individualidade e o ritmo de aprendizagem de cada um.
Seus Valores são a valorização da família, Igualdade e Gestão
Democrática. Liberdade associada à ideia de autonomia, valorização do
profissional.
Tem como Filosofia: O cuidar, o educar e o brincar das crianças, visando
o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, no âmbito global e social,
aprimorando valores como solidariedade, responsabilidade, autoconfiança e
autonomia.
 Equipes gestoras de 2017 a 2019: Gestora: Marilena Inês Maccarini
Sandri (2017 a 2019) e Coordenadoras Pedagógicas: Zulma Medeiros
Viola, e Emanuelli Talaska (2019)
 Equipe gestora de 2020: Gestora: Zulma Medeiros Viola e Coordenadoras
Pedagógicas: Azuirce Paes Silva Ferreira e Gracinéia Barros de Souza, e
Secretária Escolar: Adriana de Santana Campelo
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Figura 199 - Equipe gestora da Creche Municipal Menino Jesus, 21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.1.1.2 Dados estatísticos
Tabela 73 - Dados de alunos concluintes Creche Municipal Menino Jesus

ETAPA
Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
TOTAL GERAL

2017
50
99
124
25
298

2018
50
75
124
100
349

2019
75
74
121
199
469

2020 (*)
76
103
165
141
485

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.1.1.3 Projetos da Instituição

Os projetos institucionais desenvolvidos entre 2017 a 2020, foram
“Piquenique em Família” e “Semana da Criança” ambos com o objetivo de
despertar nas famílias a importância da convivência e maior aproximação entre
escola/família, fortalecendo os laços entre escola e família, dessa forma, educar,
cuidar e brincar torna-se algo não só prazeroso a criança entre professor/monitor,
algo que vai além de conhecimentos cognitivos adquiridos, mais estreitamento de
laços.
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28.1.2 Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna
28.1.2.1 Identidade organizacional

A Instituição de Educação Infantil, denominada creche de acordo com a lei
9394/96, com o nome de Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, foi
criada através do Decreto 1510/2006, de 05 de maio de 2006 e inaugurada em 30
de janeiro de 2008.
Atende a Etapa de Educação Infantil, na fase Creche com autorizada nº
14/2018 pelo CME/LRV de 2018 e credenciada permanente nº 002/2016.
Está localizada na Rua Catuípe, nº 2208 - E, no bairro Rio Verde, telefone
(65) 3548-2358, e-mail: crecheirmascarmelitas@gmail.com
Figura 200 - Fachada da Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, 02/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Teve início no ano de 2008, atendendo a 100 crianças de 01 ano e quatro
meses a 03 anos. Nos anos seguintes teve aumento gradativo de números de
crianças atendidas, no ano 2017 a creche expandiu seu atendimento de forma
gradativa, atualmente atende 367 crianças entre período parcial e integral, dados
aferidos no mês de novembro de 2020.
A creche tem como filosofia atender a aluno na sua totalidade
desenvolvendo um trabalho de educação integral e parcial, oportunizando
atividades que favoreçam o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e
social bem como possibilitar a aquisição de hábitos necessários ao seu bem-estar.
Princípios e Valores: Respeito às diversidades culturais, igualdade, gestão
democrática, transparência, cooperação, responsabilidade e ética.
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Missão: Promover, construir, organizar e valorizar, dentro da realidade
infantil, o desenvolvimento físico, intelectual e emocional da criança contemplando
a participação da família nesse processo.
Visão: Ser uma instituição que proporciona um espaço de acolhimento e
aprendizado, seguro e criativo que, acompanhado do olhar cuidadoso e afetivo do
educador, garanta à criança um ambiente protegido e pensado para seu bemestar psicofísico e cognitivo, fortalecendo sua autonomia para uma vida feliz.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe Gestoras de 2017 a 2019: Gestora: Vilma Alves dos Santos
Coordenadora Pedagógica: Francisca Inácia da Silva Ribeiro
 Equipe Gestora de 2020: Gestora Vilma Alves dos Santos Coordenadora
Pedagógica: Benedita Santana da Silva e Secretária Escolar: Dayanne
Karine da Silva Oliveira

Figura 201- Equipe gestora da Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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28.1.2.2 Dados estatísticos

Tabela 74 - Dados de alunos concluintes Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna

ETAPA
Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
TOTAL GERAL

2017
52
98
144
294

2018
56
100
144
25
325

2019
74
74
125
95
368

2020 (*)
73
75
122
97
367

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.1.2.3 Projetos da Instituição
Os projetos institucionais desenvolvidos entre 2017 a 2020, foram:
 Adaptação x Inserção com o objetivo de tornar este momento tranquilo
tanto para a criança quanto para a família respeitando a individualidade de
cada criança,
 Horta na Creche e Jardinagem/reciclagem de pneus, com o objetivo de
promover a cooperação que vai além da instituição, envolvendo a
participação da comunidade escolar, o que possibilita trocas de saberes
entre os envolvidos no processo, viabilizando mudanças na escola, através
de ações e divisão de tarefas e cumprimento de metas pela equipe gestora
e a comunidade escolar.

28.1.3 Creche Municipal Anjo da Guarda

26.1.3.1 Identidade organizacional

A Creche Municipal Anjo da Guarda está localiza na Rua Amazonita, nº
1100 - N, bairro Luiz Carlos Tessele Junior, no município de Lucas do Rio Verde,
MT. Telefone (65) 3548-2362, e-mail: crecheanjodaguardalucas@gmail.com
Iniciou suas atividades, no ano de 2009. Foi Criada através do Decreto
1822/2008, credenciada permanente através da resolução nº 001/2009 do
CME/LRV Autorizada pela Resolução de Renovação de Autorização nº 001/2015.
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Figura 202 - Fachada da Creche Municipal Anjo da Guarda, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Creche Municipal Anjo da Guarda, de acordo com o significado do seu
nome, tem a função de proteção, cuidado, acolhimento e qualidade na educação
oferecida.
Tem como filosofia oferecer atendimento a criança desenvolvendo
harmonicamente os aspectos: físico, cognitivo, emocional e social.
A missão da Instituição é cuidar e educar as crianças, com seriedade,
favorecendo o desenvolvimento físico, mental, cognitivo, emocional e social.
Sua visão é tornar-se referência entre as escolas de educação infantil por
seu potencial em atender crianças de 0 a 03 anos.
A Creche Anjo da Guarda atendeu, em 2017, 300 alunos e foi ampliando
seu atendimento de forma gradativa, sendo que em novembro de 2020, a
Instituição consta com 414 alunos matriculados, entre períodos parcial e integral.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
Equipe gestoras de 2017: Gestora Silmara Mizerski e Coordenadora
Pedagógica Claudia Maria Pereira de Souza.
Equipe gestoras de 2018 a 2019: Gestora Mary Tacyana Clemente

e

Coordenadora Pedagógica Claudia Maria Pereira de Souza.
Equipe gestoras de 2020: Gestora escolar Claudia Maria Pereira de
Souza, e Coordenadora Pedagógica Luzinete Lucinda de Pinho Dadon, e
Secretária Escolar: Lillian Conceição da Silva Mendes
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Figura 203 - Equipe gestora da Creche Municipal Anjo da Guarda, 21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.1.3.2 Dados estatísticos
Tabela 75 - Dados de alunos concluintes Creche Municipal Anjo da Guarda

ETAPA
Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
TOTAL GERAL

2017
51
75
126
48
300

2018
60
75
102
95
332

2019
50
75
121
121
367

2020 (*)
75
75
126
138
414

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.1.3.3 Projetos da Instituição
Em 2017 e 2018 foram desenvolvidos os projetos:
 Brincando e Aprendendo com o Lúdico, Com objetivo realizar trabalhar a
coletividade,envolvendo comunidade escolar crianças e pais, Onde todos
contribuiam na contação de histórias infantis.
 O Projeto um Olhar Sensível e Reflexivo Sobre o Espaço Escolar com o
objetivo de

criar, e recriar com materiais não estruturados, para que as
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crianças pudessem

brincar integrando-se co todos os envolvidos no

projeto.

28.2 Centros de educação infantil
Atualmente o Município de Lucas do Rio Verde conta com 05 (cinco)
Centros de Educação Infantil e um Centro Integrado de Educação Infantil. Bem
como dois Centros que está em construção, sendo eles: Centro de Educação
Infantil Darcy Ribeiro, localizada no Bairro Parque das Emas e o Centro de
Educação Infantil Irmã Dulce, sendo construído na Rua Pietro Luccini, quadra 31,
lote 32 e 33, no Bairro Jaime Seiti Fujii. Totalizando em 08 (oito) Centros de
Educação Infantil.

28.2.1 Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel

28.2.1.1 Identidade organizacional
O Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel está localizado na
Avenida Mato Grosso, nº 2200, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas Do Rio
Verde, Mato Grosso. Telefones: 65-3548-2354, ramal: 2310 e/ou 2537, e-mail:
cieianjogabriel@gmail.com
.
Figura 204 - Fachada do Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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O CIEI Anjo Gabriel foi criado em de 1º de dezembro de 1997 por meio do
Decreto nº 763/97. Sendo autorizada e credenciada pelo o Conselho Municipal de
Educação de Lucas do Rio Verde com o nº 005/2018.
A Instituição atende no ano de 2020, no mês novembro um total, 661 alunos
matriculados no Infantil IV e Infantil V crianças de quatro e cinco anos, distribuídos
em 28 turmas, nos períodos matutino e vespertino.
A Missão é oferecer às crianças um ambiente acolhedor, rico em
estímulos que transmita segurança, respeitando suas limitações e suas condições
psicológicas,

levando

em

consideração

sua

realidade

sociocultural,

proporcionando a conquista de sua autonomia.
A Visão da Instituição é colaborar no desenvolvimento integral da criança
contribuindo para a sua formação como cidadã, na construção da sua identidade
e autonomia,
Tem como Valores, respeitar a individualidade do ser humano
desenvolvendo valores éticos e morais.
A Filosofia é de colaborar no desenvolvimento integral da criança
contribuindo para a sua formação como cidadã, na construção da sua autonomia,
através da interação com o outro e com o meio no qual está inserida promovendo
uma aprendizagem significativa.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe gestora de 2017: Gestora Escolar:

Edinéia Rocha Bezerra,

Coordenadoras Pedagógicas: Jóice Martineli Munhak, Josivania Neves
Queiroz Pimentel e Maroni Veronice Ficagna
 Equipe gestora de 2018 e 2019: Gestora: Edinéia Rocha Bezerra,
Coordenadoras Pedagógicas: Carla Graziela Mior Hartmann e Carlise
Pelissari Zacarias de Godoi e Secretária: Lindalva Batista de Oliveira de
Santana
 Equipe Gestora 2020: Gestora: Carla G. M. Hartmann, Coordenadoras:
Carlise P. Z. de Godoi e Josevine M. Prevedello e Técnico Administrativa
na Área de Secretaria: Lindalva Batista de Oliveira de Santana
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Figura 205 - Equipe gestora do Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

28.2.1.2 Dados estatísticos
Tabela 76 - Dados de alunos concluintes do Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel

ETAPA
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Infantil V
Total Pré Escola

2017
347
347
389
398
787

2018

2019

2020 (*)

262
406
668

293
388
681

326
333
659

TOTAL GERAL

1.134

668

681

659

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

9

10

17

10

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.
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28.2.1.3 Projetos da Instituição

Os Projetos Institucionais Do Ciei Anjo Gabriel trabalhados desde 2017
neste ano, desenvolve o projeto Leitura Prazerosa na escola e em família, com
objetivo de estimular a leitura.
No ano de 2019 com a implantação do novo Documento de Referência
Curricular de Lucas do Rio Verde – MT (DRCs/LRV/MT) e a fim de conhecer
melhor o documento realizamos o projeto institucional “O desafio de fazer
acontecer”.
Para o ano de 2020 estamos realizando o projeto, “Fique em Casa, eu
cuidando de você e você cuidando de mim” . Com o objetivo de preservar a saúde
de nossos profissionais assim como dos próprios alunos e seus familiares, porém
cuidando também da aprendizagem e interação entre escola e família.

28.2.2 Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe

28.2.2.1 Identidade organizacional

O Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe fica localizado, na rua
Amazonita nº 972 - N, bairro Luiz Carlos Tessele Júnior II, Lucas do Rio Verde.
MT, CEP: 78455-000, Telefones: (65) 3548-2364 ou 3548-2544, ou pelo celular:
(65) 99639-8248, e-mail: pequenoprincipelrv@gmail.com
A Instituição

foi idealizada e originou-se devido ao grande índice de

crescimento populacional naquela localidade, tendo a necessidade da instalação
de uma Unidade Escolar que atendesse a demanda existente do bairro.
O Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe foi criado através do
Decreto nº 1802/2008, e inaugurada 08 de maio de 2009, sendo autorizada e
credenciada pelo o Conselho Municipal de Educação com o nº 002/2009CME/LRV pela Resolução nº 001/2009 e do Parecer nº 004/09 - CME/LRV
Atende a etapa pré-escolar crianças de 03 a 06 anos de idade, neste ano
de 2020, com o total de 379 alunos matriculados no mês de novembro, distribuídos
em 16 (dezesseis) turmas, 01 (uma) de infantil III, e 07 (sete) turmas de infantil IV,
e sete turmas de infantil V, nos períodos matutino e vespertino.
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Figura 206 - Fachada do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Filosofia da Instituição é: Proporcionar à criança um ambiente de
valorização as vivências cotidianas, para que a mesma se desenvolva seus
aspectos psicosociocognitivo de forma a contribuir na construção de sua
identidade e autonomia.
O trabalho é pautado nos Valores: Educacionais de Igualdade, Social e
Ética.
A Instituição tem como Missão: Oferecer nesta etapa ensino de qualidade
que contribua na formação integral da criança, oportunizando a participação ativa
da comunidade escolar em adquirir conhecimentos, interagindo com o meio
respeitando e valorizando o outro.
Sua Visão é: Ser reconhecida como espaço escolar que realiza um
trabalho educacional que busca formar cidadãos de espírito pesquisador e criativo
capacitados a atuar e conviver respeitosamente na comunidade de forma
humanizada.
As equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Gestão escolar em 2017: Gestora Escolar - Andrelina Ferreira Soares
Scavazini, Coordenadora Pedagógica – Credi Pereira da Rocha, Secretária
Escolar: Quesia Rodrigues de Campos Zounar
 Gestão escolar em 2018: Gestora Escolar- Credi Pereira da Rocha,
Coordenadora

Pedagógica

–

Luci

Pinheiro

de

Souza,

Técnico

Administrativa na Área de Secretaria: Quesia Rodrigues de Campos
Zounar, Gestão Escolar em 2019: Gestora Escolar - Credi Pereira da
Rocha, Coordenadora Pedagógica – Janete Aparecida Peixoto da Silva
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Soares, Técnico Administrativa na Área de Secretaria: Quesia Rodrigues
de Campos Zounar
 Gestão escolar em 2020: Gestora Escolar - Credi Pereira da Rocha,
Coordenadora Pedagógica – Janete Aparecida Peixoto da Silva Soares,
Técnico Administrativa na Área de Secretaria - Kesiene Keli Carvalho da
Silva
Figura 207 - Equipe gestora do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, 21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.2.2.3 Dados estatísticos
Tabela 77- Dados de alunos concluintes do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe

ETAPA
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Infantil V
Total Pré Escola

2017
98
98
149
128
277

2018
75
75
187
152
339

2019
52
52
182
171
353

2020 (*)
25
25
177
179
356

TOTAL GERAL

375

414

405

381

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.
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28.2.2.4 Projetos da Instituição

 Nas ações do Projeto Institucional “Eu Também Faço Parte da Escola”
desenvolvidos nos anos de 2017, 2018 e 2019, como nos projetos didáticos
buscou-se a participação das famílias, como parceiros na realização.
Juntos família e escola procuram superar os desafios que ocorrem e no dia
a dia, contribuindo na vida escolar da criança garantindo bom
desenvolvimento da aprendizagem.
 Projeto do Ano de 2017- “Amigos da Saúde” que teve por objetivo de

Incentivar e valorizar a importância do consumo de alimentos saudáveis,
despertando na criança novos hábitos alimentares.
 No ano de 2018 – foi desenvolvido o Projeto “Cirandando Sentimentos e
Emoções” que teve por objetivo oportunizar vivências lúdicas, trocas de
experiências, exposição e conhecimento dos sentimentos de cada um
despertando o cultivo dos sentimentos bons, aceitação, cooperação e
capacidade de compartilhar objetos e espaço com crianças da mesma
idade e outras com idade diferente.
 Em 2019 o Projeto foi “O Que Quero Ser Quando Crescer?” Com objetivo
apresentar e valorizar as diferentes profissões, bem como conhecer os
profissionais que exercem as diversas atividades, bem como conhecer e
explorar diversos locais da cidade onde cada profissional se faz presente.
 No ano de 2020 o Projeto foi “Emoções e Sentimentos, Como Estou Hoje?”
que teve por objetivo de Compreender as emoções e sentimentos, como
se manifestam e como nos fazem sentir e pensar. Buscando identificá-los,
bem como ter a possibilidade de aprender a lidar com eles. Realizado via
links Google Formes devido a situação vivenciada neste ano da Pandemia
do COVID-19.

28.2.3 Centro de Educação Infantil Aquarela
28.2.3.1 Identidade organizacional
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O Centro de Educação Infantil Aquarela, situada na Avenida Tiradentes, nº
4530 - S, bairro Parque das Américas, Lucas do Rio Verde - MT, CEP: 78455-000,
Telefone: (65) 3548-2367, e-mail: cieiaquarelalrv@gmail.com
Criado através do Decreto nº 2321/2012 de fevereiro de 2012, inaugurada
em 17 de dezembro de 2012. Possui Autorização de funcionamento nº 09/2018 –
CME/LRV e Credenciamento permanente Nº 004/2013. Recebeu esse nome
C.E.I. Aquarela, em alusão à ludicidade que o nome remete à possibilidade de
criação e criatividade artística, por meio dos traços e cores.
Figura 208 - Fachada do Centro de Educação Infantil Aquarela, 17/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Instituição atende as etapas Creche e Pré-Escola, sendo dezessete
turmas de Creche e dezessete de Pré-escolas, totalizando 786 (setecentos e
oitenta e seis) alunos, referência do mês de outubro de dois mil e vinte.
A Instituição trabalha pautada na Visão de: Oferecer aos alunos e
comunidade condições de se desenvolverem, tornando-se cidadãos éticos
capazes de contribuir para a evolução da comunidade a que pertencem.
A Missão: Ser excelência na Educação Infantil,
Tem como Filosofia é proporcionar a criança um ambiente acolhedor,
visando o desenvolvimento integral nos aspectos: cognitivo, afetivo, social e físico.
Os Princípios e Valores: Responsabilidade, Tolerância às diferenças,
Ética, Cooperação.
As equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe gestora de 2017: Gestora Jakelyne F.M. Coêne Andrea B.
Ferreira, Coordenadora Pedagógica Eliria Fydriszewski.
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 Equipe gestora de 2018 a 2019: Gestora Jakelyne F. M. Coene.
Coordenadoras Pedagógicas Andréa B. Ferreira, Angela Mª S. Damasio.
 Equipe gestora de 2020: Gestora Luciane P. Severo. Coordenadoras
Pedagógicas Helen Serrou e Renilva P. Paulatti e Técnico Administrativa
na Área de Secretaria: Airza Moreno Santos
Figura 209 - Equipe gestora do Centro de Educação Infantil Aquarela, 17/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

28.2.3.2 Dados estatísticos
Tabela 78 - Dados de alunos concluintes do Centro de Educação Infantil Aquarela

ETAPA
Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Infantil V
Total Pré Escola

2017
50
76
125
174
425
177
148
325

2018
74
76
99
140
389
193
172
365

2019
51
76
100
125
352
213
198
411

2020 (*)
50
57
135
150
392
177
213
390

TOTAL GERAL

750

754

763

782

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.
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28.2.3.3 Projetos da Instituição

 O Projeto “Jogos e Brincadeiras” trabalhado desde o ano de 2017 até 2020
com o objetivo de proporcionar as crianças oportunidades de ampliar seus
conhecimentos através de atividades lúdicas interativas e de vivência, bem
como estimular o desenvolvimento da linguagem oral e escrita e do
raciocino lógico por meios dos jogos.
 O Projeto “Ouvindo e Contando estou só Começando” no período
2018/2019 com o objetivo de despertar e estimular o interesse pela leitura
no âmbito escolar e familiar.

28.2.4 Centro de Educação Infantil Girassol

28.2.4.1 Identidade organizacional

O Centro de Educação Infantil Girassol fica localizado na rua Itanhangá
número 3571-S, no bairro Parque das Araras, em Lucas do Rio Verde-MT, CEP:
78455-000, Telefones: (65) 3549-254, e- mail: escolagirassol.lrv@gmail.com.
Figura 210 - Fachada do Centro de Educação Infantil Girassol, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Instituição foi criada pelo Decreto Nº 2.784/20014 de 06 de novembro.
Iniciou suas ações escolares, bem como a ocupação do prédio no dia 19 de
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fevereiro de 2018. Foi autorizada e credenciada pelo o Conselho Municipal de
Educação com o Nº 001/2018.
A Instituição Escolar foi idealizada a partir da justificativa que o Município
de Lucas do Rio Verde - MT apresentava um grande índice de crescimento
populacional, gerando o aumento na demanda dos serviços públicos disponíveis,
também na área da Educação.
A Instituição atende a Educação Infantil das etapas de Creche e PréEscola com idade de 0 (zero) ano até 06 (seis) anos de idade, sendo registrado
no mês de outubro de 2020, um total de 467 alunos.
A Instituição possui como Missão garantir educação de qualidade para
todos contribuindo para a formação da criança como ser crítico e participativo,
respeitando seus direitos de aprendizagem na construção do seu conhecimento
no mundo que a cerca.
Com a Visão de ser referência em educação e práticas pedagógicas e
afetivas que valorize a criança, funcionários e familiares com respeito que
solidifica as relações que se constituem no espaço escolar.
Os Valores da Instituição são compromisso educacional, respeito,
humanização, ética, cooperação, transparência, igualdade, afetividade e
responsabilidade. Tem como filosofia, o cuidar, o educar e o brincar de nossas
crianças.
As equipes gestoras de 2018 a 2020 são:
 Equipes Gestoras de 2018 a 2019: Gestora: Andrelina Ferreira Soares
Scavazini, Coordenadoras Pedagógicas: Cátia Luciana Trentin (2018 a
2019), Soeli Aparecida Cola Nunes (2018) e Claudia Dalla Vecchia (2019)
 Equipe Gestora de 2020: Gestora Maria Aparecida de Almeida Vidal e
Coordenadoras Pedagógicas:

Eliane Carmo Guardia Correia e Regina

Aparecida Cardoso e Técnico Administrativa na Área de Secretaria: Quesia
Rodrigues de Campos Zounar
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Figura 211 - Equipe Gestora do Centro de Educação Infantil Girassol, 17/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

28.2.4.2 Dados estatísticos
Tabela 79 - Dados de alunos concluintes do Centro de Educação Infantil Girassol

ETAPA
Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Infantil V
Total Pré Escola
TOTAL GERAL

2017

2018
68
50
99
124
341
73
43
116
457

2019
25
77
77
100
279
119
74
193
472

2020 (*)
25
49
100
74
248
101
118
219
467

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.2.4.3 Projetos da Instituição

Projetos desenvolvidos na instituição CEI Girassol de 2018 a 2020 foram:
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 “Hora do Conto”, com o objetivo de oferecer sessões de Contação de
Histórias e de atividades que propõem da leitura a interpretação de textos
voltadas ao público infantil, favorece o incentivo à leitura.
 O “Projeto Quem Cuida de Mim”, que teve como objetivo inserir as famílias
na Instituição para participarem das ações educacionais voltada aos seus
filhos.

28.2.5 Centro de Educação Infantil Balão Mágico
28.2.5.1 Identidade organizacional

O Centro de Educação Infantil Balão Mágico foi criado em janeiro de 2018
pelo Decreto de nº 3768/2018, autorizada e credenciada com o número nº 02/2018
pelo CME/LRV, está situada no bairro Jardim das Palmeiras, na Avenida Espírito
Santo, n° 253, em Lucas do Rio Verde –MT, Fone (65) 3548-2311, e-mail –
balaomagico.lrv@gmail.com.
Figura 212 - Fachada do Centro de Educação Infantil Balão Mágico, 17/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

Atende as etapas da Educação Infantil fase Creche Infantil III, sendo 06
(seis) turmas de Pré-escola com 10 (dez) turmas do Infantil IV, e 08 (oito) turmas
do Infantil V, dados referentes ao mês de outubro de 2020.
A Filosofia da Instituição oferecer ao aluno um espaço apropriado para
desenvolver atividades lúdicas estimulando o seu desenvolvimento afetivo
cognitivo e psicomotor. Valorizando o conhecimento de mundo do aluno e suas
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produções tendo o professor e o ambiente educacional como ferramentas de
ampliação do aprendizado significativo do aluno.
Os fundamentos que alicerçam a proposta da Educação do centro de
Educação Infantil Balão Mágico são:
Missão: Oferecer ao educando condições para que, a educação
proporcione um ambiente acolhedor, rico em estímulos que transmita segurança
respeitando

suas limitações suas condições psicológicas, levando

em

consideração a sua realidade sócio cultural, proporcionando e conquistando sua
autonomia.
Visão: Oferecer a seus alunos práticas inovadoras que solidificam sua
infância bem como o respeito a cultura das relações sociais que constituem nosso
espaço escolar e colaboradores a possibilidade de se desenvolverem com
práticas.
Valores: Oferecer aprendizagem constante e significativa ao educando;
respeitar a individualidade Das famílias bem como seus valores éticos, morais e
sociais; desenvolver atitudes éticas cumprindo a missão institucional atuando com
lealdade, honestidade, moralidade, probidade e compromisso; Desenvolvimento
integral do ser humano espiritualidade – saúde física – equilíbrio psíquico –
respeito à diversidade.
As equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipes gestoras de 2018 a 2019: Gestora Silvana de Cássia Koval e
Coordenadoras Pedagógicas: Elenirce Aparecida Pereira Cavalheiro
Soares e Maroni Veronice Ficagna.
 Equipe gestora de 2020: Gestora Silvana de Cássia Koval Torqueti e
coordenadoras Pedagógicas Jerusa Corrêa dos Santos, Maroni Veronice
Ficagna e Técnico Administrativo Educacional - Área de secretaria:
Adriana Miria de França Oliveira Rodrigues de Jesus
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Figura 213 - Equipe Gestora do Centro de Educação Infantil Balão Mágico, 08/10/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.2.5.2 Dados estatísticos
Tabela 80 - Dados de alunos concluintes do Centro de Educação Infantil Balão Mágico

ETAPA
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Infantil V
Total Pré Escola
TOTAL GERAL

2017

2018
236
236
221
221
457

2019
217
217
194
126
320
537

2020 (*)
150
150
237
186
423
573

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.2.5.3 Projetos da Instituição

O Projeto Institucional desenvolvido na Instituição “No Mundo Encantado
da Leitura” desenvolvido, nos anos de 2018/2019 no âmbito escolar, o que atribui
resultados significativos por meio das ações desenvolvidas no mesmo, com o
objetivo que os educandos adquiram o gosto pela leitura, ampliem o repertório de
palavras, bem como as famílias possam interagir junto a criança no momento da
leitura.
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28.2.6 Centro de Educação Infantil Paulo Freire

26.2.6.1 Identidade organizacional
O Centro de Educação Infantil Paulo Freire foi criado pelo Decreto
Municipal pelo Nº 4330/ 2019, a mesma está em processo de autorização e
credenciamento. Atende as crianças da Educação Infantil na etapa creche e préescola, tendo como horários de funcionamento matutino e vespertino, em regime
de externato.
Está localizado na Avenida Ângelo Antônio Dall” Alba, nº1777- S, no bairro
Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde - MT. Seu contato de e-mail:
ceipaulofreire.lrv@gmail.com, e telefone: (65) 3548 -7116.
O conselho Deliberativo Escolar (CDCE) já foi constituído, sob o registro
em cartório, no livro A (Nº 0392), em 12/05/2020, cadastrado no CNPJ
37.262.372/0001-04; INEP com o nº 51069806, e com o Alvará de autorização de
funcionamento nº 39474.
Figura 214 - Fachada do Centro de Educação Infantil Paulo Freire, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Iniciou as atividades escolares no dia 03 de fevereiro de 2020, em um
prédio alugado pela Prefeitura Municipal, nas salas anexas a Primeira Igreja
Batista, por um curto período de tempo, com atendimento nesse ambiente até o
dia 18 de março de 2020.
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A Missão do Centro é oferecer uma formação plena e de sucesso escolar,
garantindo experiências de valores, atitudes e consciência coletiva;
Sua Visão é crescer e inovar para ser reconhecido pela comunidade, sendo
referência de ensino de qualidade, colaborando no desenvolvimento pleno da
criança, na construção da sua identidade, por meio da inclusão e interação com o
outro e com o meio.
A Instituição tem como Valores respeitar a individualidade do ser humano
desenvolvendo valores éticos e morais para enfrentar os desafios do mundo
globalizado, numa educação fundamentada nas bases da aprendizagem e
conhecimento, do fazer, da vivência em comunidade, da atitude de aprender a ser
um ser com verdade, com democracia, respeito e confiança.
O Centro atualmente atende 126 crianças dados de referência mês de
novembro, porém com capacidade para atendimento de até 800 crianças entre
fase creche e pré-escola, o prédio possui acesso a acessibilidade como:
sinalização visual para crianças cegas, cadeirantes e brinquedos adaptados.
Figura 215 - Equipe gestora do Centro de Educação Infantil Paulo Freire, 17/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

A equipe gestora instituída em 2020 é:
 Equipe gestora de 2020: Gestora: Edineia Rocha Bezerra; Coordenadora
pedagógica: Jóice Martinelli Munhak e Técnico Administrativo Educacional
- Área de secretaria: Solange Gama
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28.2.6.2 Dados estatísticos
Tabela 81 - Dados de alunos concluintes do Centro de Educação Infantil Paulo Freire

ETAPA
Infantil III
Total Creche
Infantil IV
Total Pré Escola
TOTAL GERAL

2017

2018

2019

2020 (*)
50
50
76
76
126

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

28.2.6.3 Projetos da Instituição

Os projetos principais que estão sendo implantados, referem-se a áreas
verdes são:
 Saúde com o paisagismo e plantação de árvore;
 Cultivo com aprendizagem, com implantação da horta escolar, como
subsídio a merenda e recurso didático;
 Sustentabilidade se inicia na infância, com reaproveitamento de materiais
descartáveis, redução de descarte e descarte correto, compensação
ambiental e formação de opiniões sobre diminuir o impacto ambiental.

28.2.7 Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro
Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro está localizado Avenida Rio
Verde, quadra 25, lote 01 Bairro Parque das Emas. Foi criado pelo o Decreto nº
4.869 de 09 de junho de 2020.
Está em fase de construção para ofertar de vagas de Demanda da a
Educação Infantil, a partir do ano de 2021.
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Figura 216 - Construção do prédio CEI Darcy Ribeiro, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.2.8 Centro de Educação Infantil Irmã Dulce
O Centro de Educação Infantil Irmã Dulce, está localizado na Rua Pietro
Luccini, Quadra 31, Lote 32 e 33 bairro Jaime Seiti Fuji. Foi criado pelo Decreto
4.906 de 20 de julho de 2020.
Está em fase de construção para ofertar vagas de demanda da Educação
Infantil, a partir do ano de 2021, do bairro Jaime Seiti Fuji.
Figura 217 - Projeto arquitetônico CEI Irmã Dulce, 25/11/2020

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação,2020.
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28.3 Instituições de educação infantil e ensino fundamental
O Município de Lucas do Rio Verde possui 10 (dez) Instituições de Ensino
Fundamental, sendo que destas 03 (três) atende também a etapa de Educação
Infantil, sendo 01 (uma) na zona urbana Escola Menino Deus, e 02 (duas) na zona
rural São Cristóvão e Fredolino Vieira Barros, que oferecem Educação Infantil
parcial e atendem o Ensino Fundamental, em período de tempo integral.
As Instituições Caminho para o Futuro, Érico Verissimo tendo como
Assessora Pedagógica a professora senhora Deolinda Maria Marques Pereira, e
da Instituição Cora Coralina a professora senhora Andrelina Ferreira Soares
Scavazini, ambas atendem em período de tempo integral.
As demais Eça de Queirós, Vinicius de Moraes teve como assessor
Pedagógico o professor senhor João Edson De Sousa e na Olavo Bilac e Cecilia
Meireles são assessoradas pela a assessora Pedagógica professora Senhora
Neide Faixo dos Santos, ambas atendem o ensino regular, e a Instituição Cecilia
Meireles atenderá em 2021, em período de tempo integral.

28.3.1 EMEIF Menino Deus
26.3.1.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino
Deus foi criada pelo Decreto nº. 449/93, credenciada permanente pelo nº
002/2015 do CME/LRV, e autorizada para funcionamento pelo nº 03/2015 do
CME/LRV.
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Figura 218 - Fachada da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino
Deus, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

Iniciou o atendimento com a etapa do Ensino Fundamental séries iniciais
1ª a 4ª série, e gradativamente foi ampliando sua oferta de atendimento, em 2006,
com Educação Infantil etapa Pré-Escola Infantil IV crianças de quatro anos e
infantil V criança de cinco anos de idade,
No ano de 2011 ofertou atendimento aos anos finais do Ensino
Fundamental, atendendo atualmente as três etapas da Educação Básica,
totalizando 1.081 dados de referência mês de outubro de 2020.
A Escola Menino Deus tem como filosofia propiciar momentos agradáveis
de aprendizagem individual e coletiva, intensificando o gosto pela construção e
(re) construção do conhecimento.
A Instituição tem por missão assegurar um ensino de qualidade para todos,
sustentada por princípios cognitivos, espirituais e psicomotoras, trabalhando
numa perspectiva de educação integral do ser humano,
Possui a visão de ser uma escola de excelência propondo uma prática
educativa que considere toda a diversidade existente na comunidade.
Os valores determinantes da Instituição, são a “união”, a “igualdade”, a
“criatividade”, a “criticidade” e o trabalho em “equipe”.
As equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe Gestora 2017: Gestor João Edson de Souza e Coordenadores
Pedagógicos Marcia Lais Alves, Eronice Norberto da Silva e Luziane
Pelizari.
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 Equipe Gestora 2018/ 2019: Gestor João Edson de Souza e
Coordenadores Pedagógicos Enelsi Meister, Maria Vianei Correa Palmieri,
Roseli Candido M. Zanquetin.
 Equipe Gestora 2020: Gestora Eloiza Vasco da Cruz Coordenadores
Pedagógicos Enelsi Meister

Eronice Norberto da Silva e Jhenifer Patricia

da Silva e Técnico Administrativo Educacional - Área de secretaria:
Vanessa da Silva de Oliveira
Figura 219 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Menino Deus, 21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

28.3.1.2 Dados estatísticos

ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL
PRÉ ESCOLA

Tabela 82 - Dados de alunos concluintes da EMEIEF Menino Deus

Infantil IV
Infantil V
TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
6º ano

2017

2018

2019

96
105
201

104
105
209

127
128
255

115

135

144

98
107
128
73
521

124
113
117
135
624

133
125

61

81

141

130
114
646

2020
108
130
238
155
154
138
141
140
728
125

383
7º ano
8º ano
9º ano
TOTAL 6º/9º ANO
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL GERAL ESCOLA

61
60

51

182
703
904

136
760
969

141
787
1.042

125
853
1091

25

31

14

TOTAL ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

85

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

23

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

Tabela 83 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

5.2

6.0

6.4

6.8

6.3

7.1

7.1

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.3

5.7

5.9

6.1

6.4

6.6

6.8

Escola
EMEF
MENINO
DEUS

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

Tabela 84 - Dados do IDEB - 9º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

5.4

4.7

**

**

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.6

5.8

6.1

6.3

Escola
EMEF
MENINO
DEUS

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

28.3.1.3 Projetos Institucionais

O trabalho com projetos são situações didáticas em que o professor e os
alunos se comprometem com um propósito e com um produto final: em um projeto,
as ações propostas ao longo do tempo têm relação entre si e fazem sentido em
função do produto que se deseja alcançar, destacamos 4 projetos institucionais:
 Projeto de Leitura: Despertar o prazer pela leitura e aguçar o potencial
cognitivo e criativo do aluno; promover o desenvolvimento do vocabulário,
favorecendo a estabilização de formas ortográficas; possibilitar o acesso
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aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar enquanto
processo a leitura e a escrita.
 Projeto Mãos Dadas: Tem por finalidade de incentivar o respeito e estreitar
vínculos de amizade entre os alunos da instituição de ensino facilitando
assim a convivência escolar, respeitar a diversidade das pessoas que estão
ao nosso lado, trabalhar conceitos e realizar ações cotidianas relacionadas
ao ato de dar as mãos no ambiente escolar, pois “As mãos dadas”
simbolizam a união, o companheirismo, o cuidado, o respeito, a
cumplicidade, a amizade, o amor, a confiança.
 Projeto da Horta: Horta escolar tem como foco principal integrar as diversas
fontes e recursos de aprendizagem, no dia a dia da escola gerando fonte
de observação e pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte dos
educadores e educandos envolvidos em uma nova visão na aprendizagem.

28.3.2 EMEIEF São Cristóvão
28.3.2.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São
Cristóvão está localizada na Comunidade São Cristóvão, Zona Rural BR 163, KM
660, no município de Lucas do Rio Verde- MT, CEP: 78455-000. Telefone: (65)
3548 -2371, e-mail: esaocristovao@gmail.com.
A mesma foi oficializada como escola em dezembro de 1980 e foi criada
pela lei 02/84 em 20 de março de 1984, como integrante do município de
Diamantino, através da portaria nº 3277/92, foi autorizada pela Secretaria
Estadual de Educação (SEE). Após a emancipação do Município, a Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Cristóvão foi criada
pela Lei nº 027/ 89 de 13 de junho de 1989. Tendo a Autorização de
funcionamento e Credenciamento Nº 003/2018, pelo CME/LRV.
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Figura 220 - Fachada da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São
Cristóvão, 23/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A partir de 1993 a escola levantou a bandeira da participação efetiva da
família na escola, do trabalho solidário e coeso, o que tem sido sua marca
registrada até hoje, atende 326 alunos, sendo 62 alunos da educação Infantil fase
Pré-Escola e Ensino Fundamental I e II 264 alunos em regime integral de 15
horas.
A escola tem como: Missão: Garantir uma educação de qualidade, tendo
como foco o ensino aprendizagem, visando o desenvolvimento global dos
educandos.
Visão: Ser referência na formação integral dos educandos.
Valores: Ética /Qualidade /Valorização/Cooperação/Responsabilidade.

As equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe Gestora de 2017: Gestora Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, E
coordenadoras Pedagógicas Sandra Regina Primão Barzotto,
 Equipes Gestoras de 2018/ 2019 e 2020: Gestora Andreia Pedrassani
Ottoni Gugel, Coordenadoras Pedagógicas Eliza Dias de Carvalho, e
Silvana Beatriz Chaves dos Santos, Gestora Andreia Pedrassani Ottoni
Gugel e Técnico Administrativo Educacional - Área de secretaria: Monica
Ronisie Zaghi
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Figura 221 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
São Cristóvão, 23/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.3.2.2 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL
PRÉ ESCOLA

Tabela 85 - Dados de alunos concluintes da EMEIEF São Cristóvão

Infantil IV
Infantil V

2017
18
22

TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
TOTAL 6º/9º ANO
TOTAL ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL GERAL ESCOLA
TOTAL ATIVIDADE
COMPLEMENTAR
SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

2018
29
23

2019
31
29

40

52

60

24
22
26
14
19
105
25
28
23
18
94

28
26
31
28
32
145
26
32
30
22
110

28
31
28
34
27
148
20
28
31
29
107

199

255

255

239

307

315

101

109

174

7

10

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

11

2020
28
34
62
31
32
32
30
35
160
26
21
30
30
107
267
329
329
10
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Tabela 86 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

7.4

7.2

7.3

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

7.6

7.7

7.9

Escola
EMEIEF SAO
CRISTOVAO

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

Tabela 87 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

6.9

6.0

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.5

5.7

6.0

6.2

6.4

Escola
EMEIEF SAO
CRISTOVAO

5.3

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ - Acesso em 17/11/2020

28.3.2.3 Projetos da Instituição

Entre os anos de 2017 a 2020 a escola desenvolveu projetos institucionais
que

promoveram

atividades

articuladas em

diferentes

conteúdos,

que

percorreram caminhos por metodologias que viabilizaram a participação do
educando como protagonista do seu aprender.
Destacaram-se em:
 2017 Vivenciando Valores na Escola;
 2018 Agroecologia;
 2019 Jeep: Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e
 2020 Reinventando a Aprendizagem na Pandemia.
Todos os projetos buscam a participação da comunidade escolar visando
a aprendizagem coletiva.

28.3.3 EMEIEF Fredolino Vieira Barros

28.3.3.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal de 1º Grau Fredolino Vieira Barros, situada na Rua
Figueira 125 – W, Distrito de Groslândia. Telefone: (65) 3548-2373, e- Mail
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escolafvb@gmail.com, foi fundada no ano de 1986, tendo como entidade
mantenedora a Prefeitura Municipal de Diamantino, atendendo da 1ª a 4ª série.
Em 1988 iniciou o atendimento a 5ª série, e progressivamente, em cada
ano a série subsequente. Foi criada Através da Lei nº 027/89 de 13/06/89, passa
a ter como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.
Está Autorizada e Credenciada pela Resolução nº 13/2018 pelo CME/LRV de
2018.
Figura 222 - Fachada da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Fredolino
Vieira Barros, 22/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

No ano de 2000, pelo Decreto Municipal 892/2000, a Instituição passa a
denominar-se Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Fredolino Vieira Barros, regulamentando assim o atendimento à educação infantil,
já em vigor no ano de 1999 com um total de 32 alunos na Educação Infantil dados
de referência dezembro de 1999.
A Instituição tem como filosofia contribuir para a formação de uma
sociedade justa, consciente, crítica e atuante na busca de ideais comuns
norteados pelos conhecimentos sociais, políticos, econômicos e culturais.
Missão: Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência, através
da vivência, do ensino integrado, tecnológico e inovador, contribuindo para a
formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes
de atuar como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e
interativo.
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Visão: Ser uma Escola de referência pela qualidade em educação,
reconhecida pelos resultados do processo de ensino e aprendizagem.
Seus valores são:

Compromisso; Sabedoria; Comprometimento;

Responsabilidade; Ética; Relacionamento Humano; Respeito de Ideias; Inovação
e criticidade; Cooperação; Conhecimento; Diálogo; Equidade e Empatia.
Figura 223 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Fredolino Vieira Barros, 22/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020

Equipe Gestora de 2017 a 2020:
 Equipe Gestora de 2017: Gestor - Edson de Oliveira e Coordenadora
Pedagógica - Carla Patrícia Leites Sanches
 Equipe Gestora de 2018 e 2019: Gestora - Carla Patrícia Leites Sanches
Coordenadores Pedagógicos - Joice Maria Sauer Barbosa Marçal

e

Edson de Oliveira
 Equipe Gestora 2020: Gestora - Carla Patrícia Leites Sanches Coordenadora
Pedagógica

-

Joice

Maria

Sauer

Barbosa

Marçal

e

Edineia Lopes Miranda e Técnico Administrativo Educacional - Área de
secretaria: Oscar Martins Sanches
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28.3.3.2 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ ESCOLA

Tabela 88 - Dados de alunos concluintes da EMEIEF Fredolino Vieira Barros

2017 2018 2019
19
28
34
24
19
28

Infantil IV
Infantil V
TOTAL EDUCAÇÃO
INFANTIL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
TOTAL 6º/9º ANO
TOTAL ENSINO
FUNDAMENTAL

2020
21
36
57

43

47

62

19
28
35
30
25
137
22
38
41
22
123

21
26
30
39
31
147
20
24
34
37
115

27
26
38
28
46
165
31
21
34
32
118

260

262

283

TOTAL GERAL ESCOLA

303

309

345

307

TOTAL ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

110

240

255

21

30
22
27
30
28
137
35
27
21
30
113
250

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

Tabela 89 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

7.0

6.7

6.9

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.2

5.5

5.7

6.0

6.2

6.5

Escola
EMEIEF
FREDOLINO
VIEIRA
BARROS

4.9

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.
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Tabela 90 - Dados do IDEB - 9º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

5.1

5.7

6.1

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

5.4

Escola
EMEIEF
FREDOLINO
VIEIRA
BARROS

3.9

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

28.3.3.3 Projetos da Instituição

Os Projetos Institucionais, desenvolvido no período de 2017 a 2020, foram:
 Robótica Sustentável: Tem como objetivo sensibilizar os alunos para a
importância

de

reciclar

materiais

descartáveis,

reutilizando-os

e

transformando-os em protótipos robóticos, com o objetivo de desenvolver
a criatividade, a reflexão, a cooperação, a produção de conhecimentos para
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.
 Viagem no Mundo da Leitura: o projeto tem por objetivo desenvolver o
hábito da leitura e a produção textual, proporcionando o contato com os
mais variados gêneros textuais.
 Groslândia Bem Cuidada: Este projeto tem por objetivo, mobilizar e
incentivar pessoas da comunidade em relação aos cuidados com a água,
meio ambiente, lixo, prevenção de doenças,

28.3.4 EMEIEF Bernardo Guimarães

A Escola Municipal Bernardo Guimarães foi criada pela Lei nº 027/89 no
dia 13 de junho de 1989, para o ensino de 1º grau, situada na comunidade Nossa
Senhora da Salete setor 06, linha 02, zona rural.
Em 1996 a SEDUC/MT, autoriza pela Portaria 345/69 em seu artigo 1ºinciso II o atendimento das etapas do Ensino Fundamental I a VIII. Por meio do
Decreto nº 892/2000 de 14 de janeiro de 2000, altera a denominação da Instituição
para Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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A Resolução de Renovação de Autorização nº 001/2016- CME/LRV em seu
artigo 1º autoriza a renovação de funcionamento da Educação Básica - etapa:
Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais do 1º ao 5º ano, em regime
parcial do período 01/01/2017 a 31/12/2017. Ficando a partir desta data a
desativação da Instituição Escolar.
 Equipe Gestora de 2017: Gestor: Carlos Maia de Amorim, e Coordenadora
Pedagógica: Angela Maria Vallejo Torres Patrício

28.3.4.1 Dados Estatísticos

ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇ
ÃO
INFANTIL
PRÉ ESCOLA

Tabela 91 - Dados de alunos concluintes da EMEIEF Bernardo Guimarães

Infantil IV
Infantil V
TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO

2017
7
7
14
8
7
11
17
11
54

TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL

54

TOTAL GERAL ESCOLA

68

2018 2019 2020

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020

28.4. Instituições de ensino fundamental
O Município de Lucas do Rio Verde possui 06 (seis) Instituições que atende
somente o Ensino Fundamental, para cada Instituição há uma Assessora
Pedagógica que contribui no que diz respeito a todas as ações pedagógicas da
mesma, bem como, há também um Assessor Administrativo para cada Instituição
que contribui com o gestor escolar, em todas as ações necessárias, no que diz
respeito ao todo da mesma, buscando contribuir no bom desenvolvimento de
todas as demandas, as quais o gestor necessita de acompanhamento mais
próximo.
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28.4.1 EMEIEF Eça de Queirós

28.4.1.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós está localizada
na

Avenida

Pará,

nº

300

-

S,

bairro

Alvorada,

e-mail

emecadequeiros.lrv@gmail.com, com Telefone nº 3548-2359.
Figura 224 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Instituição foi criada no dia 13 de junho de 1989 através da Lei Municipal
nº 027/89 de 13/06/ 89 denominada Escola Municipal de 1º Grau Eça de Queirós.
Sendo credenciada permanentemente e autorizada nº 003/2013 CME/LRV.
A Escola Municipal Eça de Queirós desenvolveu diversas atividades que
visa fortalecer o comprometimento com a educação de qualidade almejada em
sua missão.
A Escola segue os Princípios da construção do conhecimento
considerando a realidade dos educandos; primar pelos valores culturais, morais e
sociais e valorizar as relações sociais de igualdade e solidariedade.
Sua Missão é “Assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e
a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos críticos, solidários,
conscientes e participativos, capazes de agir na construção de uma sociedade
melhor.
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Visão: Ser reconhecida pela educação de qualidade e primamos pela
vivência dos Valores: Excelência, Respeito, Cooperação, Consciência Ambiental.
Figura 225 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós,
21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe gestora 2017 Gestor: Tiago Luiz Moro, Coordenadores
Pedagógicos Andreia Crystiane Baraciol Vitto, Daiane Fatima Bizello,
Juliana Gonçalves de Souza Franca
 Equipe gestora 2018 a 2019: Gestor Tiago Luiz Moro, Coordenadores
Pedagógicos: Andreia Cristiane Baraciol Vitto, Daiane Fatima Bizello,
Luciane Kraemer da Silva
 Equipe gestora 2020: Gestora Daiane Fatima Bizello, Coordenadores
Pedagógicos: Ana Flavia Kozera, Luciane Kraemer da Silva, Tiago Luiz
Moro e Técnico Administrativo Educacional - Área de secretaria: Catieli
Zaatrech Centurion
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28.4.1.2 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 92 - Dados de alunos concluintes da EMEF Eça de Queirós
2017

2018

2019

1º ano

77

79

81

2020
97

2º ano

79

81

82

83

3º ano

80

82

76

80

4º ano

75

82

80

81

5º ano

83

85

88

80

TOTAL 1º/5º ANO

394

409

407

421

6º ano

124

127

104

122

7º ano

116

117

120

115

8º ano

103

112

118

117

9º ano

121

94

101

122

TOTAL 6º/9º ANO

464

450

443

858

859

850

858

859

850

24

33

24

476
TOTAL ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL GERAL
ESCOLA
SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

897
897
24

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

Tabela 93 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
Escola

2005

EMEF
EÇA
DE
4.4
QUEIR
OS

2007

2009

2011

4.8

5.7

6.2

2013

6.2

Metas Projetadas

2015

2017

2019

2007

2009

6.5

6.9

6.9

4.5

4.8

2011

5.2

2013

2015

2017

2019

2021

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 17 nov. 2020.

Tabela 94 - Dados do IDEB - 9º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

4.5

4.2

5.4

5.6

5.9

5.9

6.0

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.6

4.8

5.1

5.5

5.7

5.9

6.2

Escola
EMEF ECA DE
QUEIROS

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 nov. 2020.
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28.4.1.3 Projetos da Instituição
 Os projetos desenvolvidos no decorrer dos anos de 2017/2020 foram os
Projetos “Festival de Música Eça de Queirós” que iniciou em 2017, e
continuou nos anos posteriores e tem como objetivo promover, difundir e
divulgar os talentos amadores da Escola.
 O Projeto “Sarau de Poesias” iniciou em 2009, e a partir deste ano, sempre
acontece na instituição, com o objetivo de desenvolver atividades
diversificadas em sala de aula, que estimule e aproxime os estudantes a
literalidade contida em poemas
 O projeto com a nomenclatura de “Copa Eça de futsal” iniciou no ano de
2006, onde os alunos participavam de uma competição da modalidade de
futsal. A partir de então todos os anos a escola promove este evento.
 O Projeto “Horta Escolar” que objetiva a orientação a alimentação
saudável, bem como o incentivo ao cultivo junto a família.
28.4.2 EMEF Caminho para o Futuro
28.4.2.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal Caminho para o Futuro está situada na Rua Goiânia,
2202-S bairro Jardim das Palmeiras. E-mail: camimhoparafuturo@gmail.com,
telefone 3548-2355.
A Escola Municipal Caminho para o Futuro foi criada através do Decreto nº
541/94 de 01/01/1994, autorizada pela Resolução 147/95 de 10/07/1995 e
renovação do reconhecimento pela Portaria 298/2000 de 09/06/2000, credenciada
e nomeada oficialmente Escola municipal de 1º grau Caminho para o Futuro, em
26/03/1994, mediante concurso entre alunos e professores.
No ano de 2002, no dia 13/09/2002 foi inaugurado o novo prédio da escola,
passando assim a localizar-se na rua Goiânia, no bairro Jardim das Palmeiras em
Lucas do Rio Verde-MT.
No ano de 2014, iniciou o atendimento aos alunos em tempo integral
apoiado pelo “Programa Mais Educação”, criado pela Portaria Interministerial nº
17/2007, e regulamentado pelo Decreto 7.083/10. A partir do ano 2014 a Escola
Caminho para o Futuro passou a ofertar o ensino em tempo Integral. Atendia na
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Modalidade Ensino regular de 1º ao 5º ano, em um total de 509 alunos,
Modalidade Atividade Complementar atendia 550 alunos, devido as turmas de 1º
anos a adesão era facultativa.
Figura 226 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro,
17/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

Atualmente, no ano de 2020, a Instituição atende um total de 592 alunos
em ambas modalidades, dados de referência ao mês de outubro de 2020.
A instituição pautando-se na sua filosofia de inserção do indivíduo na
sociedade através da educação, aprimorando seus valores, preparando-os para
o exercício da cidadania, como um sujeito ativo e participativo da sociedade.
Missão de oferecer ensino de qualidade aos educandos, Visão em ser
referência municipal em formação integral do aluno.
Valores com compromisso de desenvolver experiência cidadã, solidaria e
cooperativa. Ética para pensar, fazer e conviver. Ambiente Sustentável, cuidar
do meio ambiente através de pequenas ações, evidenciando sempre a
importância de se criar um ambiente sustentável e respeitando à diversidade.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe Gestora de 2017: Gestora Izolete Tessaro e Coordenadora
Pedagógica Jucelia de Oliveira Borges Ribeiro, Jucelia de Oliveira Borges
Ribeiro, Vera Lucia do Nascimento
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 Equipe Gestora de 2018 a 2019: Gestora Neire Lopes de Alencar,
Coordenadores Pedagógicos Lea Antônia Correa da silva costa, Reginaldo
Carlos Celestino, Vera Lucia do Nascimento
 Equipe Gestora de 2020: Gestora Lea Antônia Correa da silva costa
Coordenadores Pedagógicos Vera Lucia do Nascimento, Reginaldo Carlos
Celestino, Jose Marcos de Sousa e Técnico Administrativo Educacional Área de secretaria: Jessica Godinho Ribeiro

Figura 227 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro,
18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.4.2.3 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 95 - Dados de alunos concluintes da EMEF Caminho para o Futuro
2017
2018
1º ano
135
111
2º ano
110
136
3º ano
111
122
4º ano
109
85
5º ano
116
112

2019
122
102
123
108
83

TOTAL 1º/5º ANO

581

566

538

TOTAL GERAL ESCOLA
TOTAL ATIVIDADE COMPLEMENTAR

581
581

566
566

538
537

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL

10

4

8

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

2020*
121
130
120
115
109
595
595
595
16

399
Tabela 96 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado

Metas Projetadas

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.2

4.8

5.7

6.1

6.7

6.4

6.8

6.8

4.3

4.7

5.1

5.3

5.6

5.9

6.1

6.4

Escola
EMEF
CAMINHO
PARA O
FUTURO

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

28.4.2.4 Projetos da Instituição
O ano 2017 foi um divisor nas concepções de todos os envolvidos, direta
ou indiretamente, no aprendizado dos alunos da escola Caminho para o Futuro
que por engajamento da equipe gestora, e parceria da SME foram desenvolvidas
formações Continuadas com objetivo de empoderar o professor para a garantia
de sucesso na aprendizagem dos alunos.
Os Projetos institucionais desenvolvidos foram:
 O Projeto de Leitura Prazerosa desenvolvidos com participação de a turma
de 1º ao 5º ano proporcionando momentos de leitura na escola e em
família objetivando ampliar vocabulário despertar o prazer pela literatura,
bem como de estreitar laços entre a família e escola.
 Projeto futsal solidário realizado com as turmas dos quartos e quintos anos
com objetivo de despertar interação social, o senso crítico e a
solidariedade, haja vista que a inscrição para participar do projeto era um
quilo de alimento não perecível para compor as cestas básicas entregues
às famílias carentes da comunidade escolar, fomentando o bem-estar de
todos e o olhar acolhedor ao próximo.
 Projeto Família e escola parceria de sucesso como objetivo de estreitar a
relação entre a comunidade escolar e a instituição trazendo as famílias
para escola, atividades culturais oferecidas e trabalhadas nas oficinas.

28.4.3 EMEF Érico Veríssimo

28.4.3.1 Identidade organizacional
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo está situada
na Avenida Espirito Santo, nº 484, bairro Rio Verde, com telefone 3548-2357, email escolaericolrv@gmail.com e foi criada pelo Decreto nº 626/1995,
Credenciamento permanente 005/2013 pelo CME/LRV, e autorização pelo nº
010/2013 do CME/LRV, e do Parecer Nº 022/2013 - CME/LRV.
Inaugurada em 04 de março de 1995, com objetivo de atender
principalmente aos moradores do bairro Rio Verde, atendendo de 1º ao 5º ano do
ensino fundamental, passando a ser escola de ensino Integral no ano de 2013. A
Instituição atende em período de tempo integral 304 alunos, dados aferidos em
outubro de 2020.
Figura 228 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Missão da escola é contribuir para constantes melhorias educacionais e
sócio emocionais, para a formação de cidadãos críticos e conscientes visando
assegurar uma educação de qualidade aos alunos.
A Visão é ser uma instituição educacional reconhecida por excelência das
práticas educativas integrais.
Os Valores institucionais estão baseados no trabalho em equipe, respeito,
igualdade, valorização, excelência, inovação, sustentabilidade despertando o
interesse pela preservação do ambiente.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
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 Equipe gestora ano 2017/2018: Gestor Escolar: Flávio Luiz Gardim de
Almeida e Coordenadoras Pedagógica: Ione Souza da Silva e Eliana Murilia
Costa.
 Equipe gestora ano 2019: Gestor Escolar: Flávio Luiz Gardim de Almeida
e Coordenadoras Pedagógica: Janaina Patrícia Souza e Silva e Eliana
Murilia Costa.
 Equipe gestora ano 2020: Gestora Escolar: Vânia Maria de Oliveira e
Coordenadores Pedagógicos: Flávio Luiz Gardim de Almeida e Mary
Tacyane A. Clemente e Técnico Administrativo Educacional - Área de
secretária: Nilce Ferreira da Costa
Figura 229 - Equipe
Veríssimo,02/12/2020

Gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.4.3.2 Dados Estatísticos
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2018
74
75
57
52
24

2019
28
71
76
53
54

2020*
73
26
75
78
51

TOTAL 1º/5º ANO

265

282

282

303

TOTAL GERAL ESCOLA
TOTAL ATIVIDADE COMPLEMENTAR

265
265

282
282

282
282

303
303

9

10

8

10

ENSINO
FUNDAMENTAL

Tabela 97 - Dados de alunos concluintes da EMEF Érico Veríssimo
2017
1º ano
74
2º ano
55
3º ano
54
4º ano
25
5º ano
57

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020.

Tabela 98 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado

Metas Projetadas

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.5

4.6

5.6

6.7

6.9

6.9

*

7.2

4.5

4.9

5.3

5.5

5.8

6.1

6.3

6.6

Escola
EMEF ERICO
VERISSIMO

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em 17/11/2020.

28.4.3.3 Projetos da Instituição
A escola vem desenvolvendo desde o ano de 2017 a 2020 dois projetos
principais que abrange toda a comunidade escolar.
Ambos os projetos têm como base literária e valorização cultural,
despertando no aluno sua criatividade para escrever poesias através de seus
conhecimentos literário e vivências interpessoais e escolares, respeito ao próximo
sem qualquer tipo de preconceito racial.
 O projeto “Chá com Poesia”, tem como finalidade desenvolver a
potencialidade de mobilizar a criatividade intelectual, a participação social
à construção e publicação de obras literárias produzidas pelos alunos que
sejam capazes de satisfazer os anseios daqueles que nasceram ou
desenvolveram o gosto pela arte poética tendo como objetivo promover o
sarau de poesia na unidade escolar bem como trabalhar as questões
ambientais e cooperativistas em sala de aula; produzir e publicar
coletâneas poéticas produzidas pela comunidade da escola.
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 Outro projeto

“Brasil de todas as cores”, desenvolvido está em

consonância à Lei nº 10.639 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o
estudo sobre a cultura africana, a luta dos negros no Brasil e a participação
dos negros na sociedade brasileira, busca também promover a releitura da
história do povo africano e dos afrodescendentes, sua cultura, sua saga e
a contribuição na formação da diversidade cultural brasileira, enfatizando a
importância de cada ser único e de valor próprio, que somando ao
semelhante, forma a riqueza cultural. Objetiva despertar o educando para
as diferenças étnicas existentes no Brasil e principalmente conhecer,
reconhecer e valorizar a importância e a influência dos povos africanos e
indígenas na história brasileira, na intenção de minimizar práticas
discriminatórias e preconceituosas, sensibilizando-os sobre a necessidade
de igualdade de direitos.

28.4.4 EMEF Olavo Bilac

28.4.4.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac está localizada no
bairro Jardim das Palmeiras, na Rua Corbélia 2103-S, telefone (65) 3548-2365, email: escolaolavolrvmt@gmail.com, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.
Figura 230 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, 10/12/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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A Instituição foi criada pelo Decreto Nº 870/99 em 05 de novembro de
1999, credenciada pelo Nº 006/2016 e autorizada pelo Nº 16/2018 pelo CML/RLV.
Atende 1º e 2º segmentos do Ensino Fundamental de 09 anos, com a
clientela oriunda dos bairros Jardim das Palmeiras, Rio Verde e Recanto dos
Macucos, com um total de 1.007 alunos, entre período matutino e vespertino,
dados de referência do mês de novembro de 2020.
Sua Filosofia é priorizar e educar para o exercício da cidadania através de
uma educação de qualidade.
Os Princípios contemplam a garantia da igualdade, gestão democrática,
liberdade/autonomia; qualidade da ação pedagógica; o direito à aprendizagem
para todos os alunos, com vistas a desenvolver suas capacidades de
autoconhecimento e autocuidado, o pensamento crítico, a criatividade, o espírito
inovador, o respeito e a apreciação da diversidade, a sociabilidade, a
responsabilidade e a determinação.
Sua Missão é a promoção de uma educação equânime, para todos.
Sua Visão procura efetivar uma escola receptiva, que respeita o indivíduo
em sua plenitude e individualidades; tendo em vista o fomento contínuo de
Valores, tais como o Compromisso, a Responsabilidade, a Liderança, o Respeito
e a Equidade em prol de uma educação realizada com qualidade por todos e para
todos.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Em 2017 a gestão era composta pela gestora Luciana de Souza Bauer;
respectivos coordenadores: Eliana Simili, Francisco Azevedo e Ronaldo
Barbosa.
 Em 2018 e 2019, a gestão ficou a cargo do professor Ronaldo Barbosa e
dos coordenadores, Eliana Simili, Valéria Gibin e Francisco Azevedo.
 Em 2020, os novos membros da equipe gestora assumiram; o gestor, Elton
Kliemann; e seus respectivos coordenadores, Edivani Kujawa, Luziane
Ribeiro e Luzinaldo Celestino e Técnico Administrativo Educacional - Área
de secretaria: Heroina Soares Ferreira Rodrigues
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Figura 231 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.4.4.2 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 99 - Dados de alunos concluintes da EMEF Olavo Bilac

4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano

2017
44
58
102
181
181
265
203

2018
51
51
102
231
208
209
241

2019
54
51
105
218
236
224
235

TOTAL 6º/9º ANO

830

889

913

932

991

1.018

932

991

1.018

22

32

38

TOTAL ENSINO
FUNDAMENTAL
TOTAL GERAL ESCOLA
SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020

2020
55
55
272
208
229
244
953
1008
1008
48
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Tabela 100 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

6.0

6.8

Metas Projetadas

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

6.2

6.4

Escola
EMEF OLAVO
BILAC

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 nov. 2020.

Tabela 101 - Dados do IDEB - 9º ano do ensino fundamental
Ideb Observado

Metas Projetadas

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.0

4.3

4.1

5.0

5.0

5.5

5.9

5.8

4.0

4.2

4.5

4.9

5.2

5.5

5.7

6.0

Escola
EMEF OLAVO
BILAC

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ . Acesso em: 17 nov. 2020.

28.4.4.3 Projetos da Instituição
A escola desenvolve projetos e ações que visam o desenvolvimento de
novas competências e habilidades para a vida; a partir de diversos processos
comunicativos, para a formação integral dos sujeitos, sendo os projetos
institucionais:
 Em 2017 a 2019 o Projeto Agremiação Estudantil com o objetivo: Promover
o protagonismo juvenil em ações voltadas à inclusão de toda a comunidade
interna e externa; a partir de oficinas, artesanato sustentável em prol da
preservação ambiental, consciência e responsabilidade social e promover
a inclusão em nosso espaço escolar; através da integração de ouvintes e
surdos da comunidade interna e externa, voltado ao ensino e
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais.
 Em 2019 trabalhou-se com o projeto Iniciação Científica Objetivo de
fomentar a pesquisa científica desenvolvidos pelos alunos, abrangendo
todas as áreas do conhecimento; voltados ao protagonismo jovem, ao
pensamento científico, crítico e criativo; à participação social, ao exercício
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da cidadania, e ao compartilhamento das ações por meio de participações
em feiras.

28.4.5 EMEF Cecília Meireles

28.4.5.1 Identidade organizacional

A escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles está localizada
na Rua Amazonita nº. 1026 – N, no bairro Luís Carlos Tessele Junior, inscrita no
CNPJ 97.530.944/0001- 02.
Foi criada Decreto Lei nº1.823/2008, de 13 de junho de 2008, autorizada e
Credenciada ao funcionamento pela Resolução nº 011/2018 do CME/LRV e pelo
nº

002/2011

do

CME/LRV,

com

telefone

3548-2363

E-mail

escola.cecilialrv@gmail.com
Figura 232 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, 16/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

.
Iniciou suas atividades escolares no dia 21/02/2011, atendendo Ensino
Fundamental anos Iniciais 1º ao 4º, e 5ª e 6ª série, com 384 (trezentos e oitenta e
quatro) alunos, dados de referência dezembro de 2011, com o total de 15 (quinze)
turmas nos períodos matutino e vespertino, com o quadro de funcionários no total
de 15 (quinze) professores, um Gestor escolar, uma coordenadora pedagógica,
uma merendeira, uma secretaria e três guardas de patrimônio.
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Atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles,
atende 43 turmas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de nove anos,
distribuídos em 21 turmas no período matutino, e 22 turmas no período vespertino.
43 (quarenta e três) turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais do1º ao 5º ano
e Ensino Fundamental Anos Finais do 6º ao 8º ano, no período matutino e
vespertino, e 02 (duas) turmas na sala de Recursos Multifuncionais duas turmas.
No total de 1.129 (mil, cento e vinte nove) alunos matriculados, contando
com um quadro de funcionários no total de oitenta (80) pessoas, dados de
referência mês de novembro de 2020.
A Filosofia da escola é a valorização e interação das culturas regionais,
valorizando

o

ser

humano

fundamentado

na

ética,

no

respeito,

na

responsabilidade, na solidariedade, para formar uma sociedade justa e próspera.
A Missão Ser referência no ensino e aprendizagem de Lucas do Rio Verde
– MT.
A Visão de Contribuir para a formação de um ser analítico, crítico e criativo;
Valores, por ser um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe gestora de 2017: gestor Clayton Custódio Godoy, Coordenadora
pedagógica: Aline Rodrigues Alves, Erciana Santana e Sandra Sobrinho
Zavascki.
 Equipe gestora de 2018 a 2019: gestor Clayton Custódio Godoy,
coordenadoras pedagógicas: Aline Rodrigues Alves, Ana Paula Custódio
Godoy e Erciana Santana.
 Equipe gestora de 2020: Gestora: Erciana Santana, coordenadoras
pedagógicas: Lenir Saraiva Gallo, Sirlei Adriana Cucolotto, Osmar Cicero
da Silva, Eriel Ângela Gil dos Reis Castanha e Técnico Administrativo
Educacional - Área de secretaria: Denize Dalvi Espessoto
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Figura 233 - Equipe Gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles,
21/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.4.5.2 Dados estatísticos

ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 102 - Dados de alunos concluintes da EMEF Cecília Meireles

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
TOTAL 6º/9º ANO
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL GERAL ESCOLA
SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

2017
119
113
123
139
108
602
129
113
104
90
436
1.038
1.038

2018
131
129
134
126
139
659
123
117
96
86
422
1.081
1.081

2019
150
146
143
133
117
689
146
121
113
98
478
1.167
1.167

2020
163
141
148
144
127
723
145
147
115

27

18

18

22

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020

407
1130
1130
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Tabela 103 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

5.5

6.2

5.7

5.9

6.2

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.7

6.0

6.2

6.5

6.7

Escola
ESCOLA
MUNICIPAL
CECILIA
MEIRELES

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 nov. 2020.

Tabela 104 - Dados do IDEB - 9º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

5.4

5.3

5.1

4.8

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.6

5.8

6.0

6.3

Escola
ESCOLA
MUNICIPAL
CECILIA
MEIRELES

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 nov. 2020.

28.4.5.3 Projetos da Instituição
A escola municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, prima pelo
ensino de qualidade, desde início de sua existência vem desenvolvendo
momentos dinâmicos, reflexivos e significativos, estimulando a participação de
toda a comunidade escolar, através de projetos.
 No ano de 2017 - projeto: “Fazendo Arte”, com objetivo de preparar o aluno
para a participação ativa no mundo social e cultural.
 No ano de 2018 - Projeto: “Meio Ambiente - Águas para o Futuro”,
desenvolveu o cuidado e respeito pela natureza e os bens que a mesma
oferece.
 No Ano de 2019 e Projeto “Recreio Artístico”, momento de interação entre
alunos/ alunos e professor.
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28.4.6 EMEF Vinícius de Moraes

28.4.6.1 Identidade organizacional
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes localiza-se
na Rua Cedro nº 61 - S, CEP: 78.455-000, bairro Primaveras em Lucas do Rio
Verde - MT. Fone: (65)3548-2356, e-mail escolavinicius.lrv@gmail.com, zona
urbana.
A Escola foi criada no dia 14 de março de 2006, inaugurada oficialmente
em 19 de janeiro de 2007. Criada pelo Decreto Nº 1374/2005 e Autorizada pela
Resolução de nº 002/2015.Foi credenciada permanente em 06 de outubro pela
Resolução de Credenciamento 001/2015 pelo CME/LRV.
Figura 234 - Fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinicius de Moraes, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

A Instituição recebeu este nome em homenagem ao escritor e poeta
Vinicius de Moraes. A Instituição atende a etapa do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental. Com um total de alunos atendidos de 1.189 alunos dados de
referência do mês de novembro de 2020.
Possui como princípio a gestão democrática, autonomia e trabalho coletivo.
Com a Missão de formar cidadãos protagonistas de sua própria história e na
sociedade.
E a Visão de Ser referência em educação de qualidade no estado de Mato
Grosso.
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A

Instituição

tem

os

Valores:

Igualdade,

Qualidade,

Liberdade,

Solidariedade, Cooperação, Justiça, Respeito, Ética, Honestidade e Gratidão,
A Filosofia da Escola: resgatar valores, formando cidadão participativos,
críticos, solidários, inclusivos, responsáveis, que percebam as mudanças em si
mesmo e na comunidade.
As Equipes gestoras de 2017 a 2020 são:
 Equipe Gestora de 2017: Gestora: Anice Almeida do Nascimento
coordenadoras pedagógicas: Débora Bortolotti Guevher, Silvia Lamimn (de
Almeida Cipriano e Sirlei Adriana Cucolotto.
 Equipe Gestora de 2018/2019: Gestora: Anice Almeida do Nascimento
coordenadoras pedagógica Débora Maria Gonçalves Santos, Simone
Santana e Sirlei Adriana Cucolotto.
 Equipe Gestora de 2020: Gestora: Simone Santana coordenadoras
pedagógicas: Débora Maria Gonçalves Santos, Sara Melquiades Santana
e Maida Aparecida Arantes Passos e Técnico Administrativo Educacional Área de secretaria: Michele de Souza Santana
Figura 235 - Equipe Gestora Escola Municipal Vinicius de Moraes, 18/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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28.4.6.2 Dados estatísticos

ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ ESCOLA

Tabela 105 - Dados de alunos concluintes da EMEF Vinícius de Moraes

Infantil IV
Infantil V
TOTAL EDUCAÇÃO
INFANTIL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
TOTAL 1º/5º ANO
TOTAL GERAL ESCOLA
SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAL

2017
74
82

2018

156

73

205
227
261
180
156
1.029
1.185
22

2019

2020

73

222
250
217
229
254
241
226
236
194
225
1.113 1.181
1.186 1.181
19

225
255
228
238
244
1190
1190

24

26

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020

Tabela 106 - Dados do IDEB - 5º ano do ensino fundamental
Ideb Observado
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

4.9

5.8

6.3

6.5

6.9

6.7

6.6

2007

Metas Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.1

5.4

5.6

5.9

6.1

6.4

6.6

Escola
EMEF
VINICIUS DE
MORAES

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 nov. 2020.

28.4.6.3 Projetos da Instituição
 No ano de 2017 foram desenvolvidos os Projetos: de leitura “Muito Prazer,
Sou Artista Dessa Leitura”, com o objetivo de estimular hábitos e gosto pela
leitura entre os alunos, projeto: Novos artistas no pedaço com o objetivo de
propiciar atividades que levem a criança a desenvolver sua criatividade;
atividades artísticas, tanto no aspecto histórico-cultural como na vivência
artística;
 Em 2018 os projetos trabalhados foram “Que plantinha eu conheço” com o
objetivo Despertar a curiosidade pelas plantas nativas do município. Projeto
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“Cada conto um encanto” com o objetivo Despertar a imaginação; motivar
a curiosidade; aprimorar o vocabulário e habilidades linguísticas, reflexão
através de contos. Projeto “Experimentando e alfabetizando” com o objetivo
Ensinar a ler e escrever de maneira coerente.
 No ano de 2019 foi desenvolvido o projeto “Alimentos naturais e
industrializados” com o objetivo de conhecer os alimentos, identificar os
nutrientes dos alimentos naturais e industrializados, como incentivo de
alimentação saudável prevenção de doenças.
 Em 2020 o projeto “Brincando se aprende matemática” com objetivo de
aprender cálculos através de jogos lúdicos, estimular o raciocínio lógico
matemático, projeto “Leitura com a família” objetivo: Valorizar esse período,
bem como proporcionar a aproximação afetiva entre pais, filhos e
responsável estreitando laços familiares.

28.4.7 Escola Municipal Cora Coralina

26.4.7.1 Identidade organizacional

A Escola Municipal Cora Coralina foi criada pelo Decreto Municipal nº
4329/2019, iniciando suas atividades no dia 03/02/2020, estando em fase de
autorização e credenciamento, atendendo a sete turmas de primeiro ano do
Ensino Fundamental I, totalizando em 171 alunos, dados de referência novembro
de 2020.
Figura 236 - Fachada da Escola Municipal Cora Coralina, 19/11/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.
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A Instituição atende em anexo ao C.E.I. Paulo Freire, devido a obra de seu
prédio próprio não ter sido finalizado, em tempo hábil. A mesma está localizada
na Avenida Ângelo Antônio Dall” Alba, nº1777- S, no bairro Parque dos Buritis em
Lucas do Rio Verde – MT.
A Instituição de ensino tem como planejamento inserir de forma gradativa
o Ensino Fundamental I, do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano em regime de tempo
integral, proporcionando qualidade na aprendizagem, bem como contribuindo com
as famílias daquela localidade com uma escola próxima a sua residência.
O prédio da Instituição de estrutura moderna com capacidade máxima para
atender 800 (oitocentos) estudantes. Com salas de aula amplas, salas para
trabalhar com as oficinas, bem como um auditório com capacidade significativa
para atender as pessoas da Comunidade local.
A Escola Municipal Cora Coralina tem como princípio a gestão democrática
e participativa dos diversos segmentos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, nesta perspectiva, a instituição almeja contribuir para que o aluno
construa sua cidadania, percebendo e reconhecendo os seus direitos e deveres,
para que possa atuar de forma ativa no seu próprio processo de aprendizagem,
reconhecendo-se com ser atuante e de valor para esta instituição escolar.
A Escola sua Filosofia compreende a criança como um ser complexo e
contextualizado frente à realidade em que vive, reafirmando-se, assim, a
concepção de criança como cidadã, como sujeito histórico e cultural.
A Escola Municipal Cora Coralina tem a Missão de Oferecer ensino de
qualidade aos estudantes, em um ambiente dinâmico que oportuniza condições
de vivências educacionais, para uma efetiva aprendizagem cognitiva e humana,
que oriente os estudantes na busca de ser pessoas éticas, críticas, afetivas,
capazes de criar soluções para enfrentar desafios, respeitando e valorizando o
outro.
Sua Visão: Ser excelência em educação integral, em práticas pedagógicas
e humanizada que valorize o estudante, profissionais da educação e familiares
com respeito e compromisso que solidifique as relações que se constituem no
espaço escolar.
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Seus

Valores:

Compromisso

Educacional,

Democracia,

Respeito,

Humanização, Ética, Cooperação, Transparência, Igualdade, Afetividade,
Responsabilidade, Ambiente Sustentável, Ambiente Dinâmico e Disciplina.
 A Equipe Gestora de 2020: Gestora Escolar: Janaina Rodrigues Lima
Franceschi e Coordenadora Pedagógica: Anice Almeida do Nascimento
Figura 237 - Equipe gestora da Escola Municipal Cora Coralina, 17/09/2020

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 2020.

28.4.7.2 Dados estatísticos
Tabela 107 - Dados de alunos concluintes da EMEF Vinícius de Moraes

ENSINO
FUNDAMENTAL 1º ano

2017

2018 2019

TOTAL GERAL ESCOLA

2020
171
171

Fonte: Sistema Escola Campeã. *Mês de Referência. Novembro de 2020

28.4.7.3 Projetos da Instituição

A Instituição não desenvolveu projeto no ano de 2020, porém os projetos
didáticos serão parte do currículo e metodologia da Instituição.
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29 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações dos departamentos presentes neste Relatório de Gestão
fazem parte de um todo consolidado. O objetivo foi mostrar ações relevantes da
atuação da SME, no exercício de 2017 a 2020, que reforça a identificação do
trabalho realizado nas unidades de serviços.
É importante ressaltar que os resultados alcançados aqui apresentados são
indicativos de um trabalho desafiador, e prolongado de um processo rico em
experiências.

Lucas do Rio Verde, 21 de dezembro de 2020.
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