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Apresentação
Concluir uma etapa é antes de tudo conseguir a oportunidade de
visualizar a realização das metas a que nos propusemos; assim, este relatório
serve para apontar as principais realizações da Secretaria Municipal de
Educação de Riacho de Santana, estado da Bahia.
No ano de 2015, demos passos importantes em busca do ideal de
educação que almejamos para os riachenses. Dentro dessa sistemática, é
oportuno declarar que não estamos sós, somos uma rede, uma equipe, um
conjunto que batalha e persevera, que não permite a ausência de seus
protagonistas. Somos todos indispensáveis nessa construção: a construção de
uma educação democrática, consciente, cidadã, humanizada e solidária.
Para se chegar ao caminho pretendido temos que avançar com passos
firmes e decididos, não podemos esmorecer. Em 2015, nossa caminhada
permitiu pontuar ideais para as pretensões que pareciam apenas sonhos, o
caminho ainda é longo, íngreme e povoado de dificuldades; Ousamos sonhar,
e sonhamos com uma educação transformadora. Como diz Paulo Freire: "A
educação necessita tanto de formação técnica e científica como de sonhos e
utopias". Nossos sonhos são precursores da esperança que temos, e do
trabalho que buscamos realizar.
Nosso caminhar é permeado de vontade, de busca, de realizações e do
desejo de fazer mais, e é nessa perspectiva que a Secretaria Municipal de
Educação desenvolve suas ações, trabalhando para oferecer à população
riachense uma educação digna.
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Palavra do Secretário

Estar à frente da pasta da Educação é antes de tudo desafiador, não
apenas pela gama de trabalho que esta função exige, mas acirna de tudo pelos
sonhos que pretendo realizar, pelos desejos que tenho para a educação
municipal e pelas incontáveis dificuldades que muitas vezes travam nossas
realizações.
É oportuno dizer que diariamente a equipe da Secretaria Municipal de
Educação está debruçada sobre situações, estudos e apontamentos que
buscam um mesmo objetivo: a excelência da educação que oferecemos aos
nossos munícipes; é esse o ponto central do nosso trabalho, e é nessa busca
que estamos focados.
No ano de 2015, muitos projetos foram postos em prática, muitas
dificuldades superadas, muitos mitos derrubados... No entanto, ainda há muito
trabalho.
Sei que a realidade às vezes faz os sonhos esmorecerem, mas
como educador que sou, não abro mão de planejar uma educação pautada nos
princípios da cidadania, da humanização, da ética e da vontade de fazer de
nossas escolas os melhores espaços para os nossos estudantes, e nesse
planejamento não estou só, pois é característico da administração municipal,
zelar e apoias as decisões que implicam melhorias para a educação de nossos
munícipes.
Kleberson Barpbsa Guimarães
/f de Educação
Secretário MunMipal
U
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MISSÃO

A excelência na qualidade da educação tendo por base uma gestão
educativa centrada em decisões resultantes do diálogo entre os profissionais
da educação e a sociedade riachense, sendo o seu condutor a educação
transformadora com vistas a gerar instrumentos e ferramentas sociais que
possibilitem o exercício da cidadania dentro de uma sociedade democrática,
considerando para isso as nuanças da humanização no processo educacional.
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DIRETRIZES

1- Superação das desigualdades intra-escolarés com vista na equidade e
qualidade no processo de ensino e de aprendizagem
2- Humanização do processo de ensino e de aprendizagem destacando os
valores culturais, éticos e de género;
3- Modernização e democratização da gestão escolar de forma e garantir o
caráter participativo;
4- Buscar a constante formação das trabalhadoras e trabalhadores em
educação;
5- Garantir a valorização dos profissionais em educação centrada na
qualidade e eficiência do processo de ensino e de aprendizagem.

METAS

1- Realizar acompanhamento pedagógico nas escolas a fim de atender as
necessidades reais de cada comunidade escolar;
2- Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos coordenadores a fim de
atender a demandas das escolas municipais;
3- Construir de maneira coletiva um sistema organizado de atendimento a
todos os que precisarem dos serviços da Secretaria;
4- Fortalecer os eventos

escolares que fazem parte do calendário do

Município;
5- Formular e articular as políticas públicas

de Educação de forma

integrada com as políticas estaduais e federais e com os demais órgãos
ou entidades que atuam nestas áreas;
6- Implantar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil,
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do Município;

Ensino

VíS"f J"?

4 . • . .

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Secretaria Municipal de Educação
Riacho de Santana - Bahia - CNPJ: 14.105.191/0001-60

7- Planejar, oferecer e coordenar os serviços de Educação Básica para
crianças e adolescentes;
8- Coordenar e elaborar a implantação do Plano Municipal de Educação ;
9- Promover levantamentos e pesquisas de natureza educacional e
pedagógica;
10-Coordenar

a

atividade

de

organização

escolar

nos

aspectos

pedagógicos e administrativos;
11-Desenvolver açõés que consolidem a gestão democrática na Rede
Municipal de ensino;
12-RegÍstrar, avaliar e divulgar ações desenvolvidas pela Secretaria de
Educação;
13-Fomentar acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades
oficiais, agentes diversos da comunidade e instituições nacionais ligadas
à política de Educação;
14-Atuar no controle dos procedimentos internos e favorecer o controle
externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua
esfera de competência;
15-Operacionalizar

instrumentos

de

avaliação

diagnostica

para

levantamento da real situação de aprendizagem em nossas escolas e
posterior tomadas de decisões;
16-Desenvolver ações que busquem
comunidade;

maior inserção da escola na
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DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO 2015

Modalidade
Educação Infantil
Ensino Fundamental l
Ensino Fundamental II
Educação de Jovens e
Adultos

Matrícula
647 alunos
2.528 alunos
2.214 alunos
184 alunos
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Jornada Pedagógica - Por uma Escola que Aprende, Ensina e Transforma!
O processo das aprendizagens dos alunos está interligado ao ensino
oferecido pelos professores, da mesma forma que o desempenho desses
depende muito do apoio da equipe gestora. Por is'so, qualidade educacional se
alcança quando os profissionais da educação trabalham numa perspectiva de
que é possível transformar a sociedade, mediante apoio e motivação a seus
educadores em planejamento e realização de atividades.
Neste contexto, as relações intraescolares devem primar pela busca de
novos conhecimentos, prática de pesquisas, cultivo de valores, sensibilidade
humana e compreensão do real sentido da escola, mediante relações
institucionais integradas. A efetivação de uma cultura aprendente constitui
requisito fundamental no direcionamento das ações, de acordo com o projeto
político pedagógico de cada escola.
Conforme Gadotti (2003), hoje vale tudo para aprender. E esse processo
de aprendizagem vai além da formação inicial e continuada e muito mais além
da "assimilação" de conhecimentos. A sociedade do conhecimento é uma
sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem. Nesta premissa,
pensar

numa

educação

transformadora

é

também

refletir

sobre

as

responsabilidades de todos os que nela atuam, é buscar, diariamente, o
fortalecimento de suas ações, em prol da melhoria das proficiências em todos
os anos do ensino básico.
Aprender exige força de vontade, da mesma forma que ensinar requer
conhecimento e confiança no que faz. Relembrando o Serna da gestão
educacional do município 2013 - 2016: "Educação: Quem Acredita Faz", é
possível

afirmar

que,

para

ensinar

é

necessário

aprender

e,

consequentemente, para transformar é preciso das duas ações indissociáveis.
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Diante dos acompanhamentos pedagógicos realizados em todas as
escolas da rede municipal pelas coordenações da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e professores orientadores de estudos das formações
continuadas, no ano de 2015, foi possível perceber que é necessário
transformar a educação, e isso depende de motivação, condições de trabalho,
incentivo ao professor, respeito, confiança e orientação pedagógica, uma vez
que são eles os responsáveis diretos pela educação em suas unidades
escolares.
Desse modo, o tema Por uma escola que aprende, ensina e
transforma, surgiu da necessidade de mudanças in loco, pois é nele que estão
alunos e professores, juntamente com todos os atores da escola, que lutam
pela melhoria da qualidade do ensino. Vale ressaltar que, quando se refere ao
ensino e à aprendizagem estamos pensando no instruir, no fazer saber, o que
não ocorre se não houver quem ensine; além disso, há também a busca de
informações, da aquisição de novos conhecimentos, da transformação da
prática, sendo isso possível se todos os protagonistas da educação, em seus
locais de trabalho, fizerem em uma via de cumplicidade, em que o coordenador
seja o mediador dos planejamentos, o professor, o mediador do processo e o
aluno - o aprendiz. Nessa organização se encontra a motivação para a
transformação educacional de Riacho de Santana.
Não se pode pensar a educação sem leitura e sem colocar as metas do
PNE em prática, já que são elas que nos direcionam e nos mostram que é
preciso transformar, e transformação exige planejamento (metas, objetivos
gerai e específicos, metodologia, cronograma, recursos, avaliação e, acirna de
tudo, concretização das ações). As escolas que seguem essas orientações
com determinação e compromisso certamente terão proficiências positivas.
Logo, é possível acreditar e transformar, através dos atos de aprender e de
ensinar.
Portanto, a Jornada Pedagógica 2016 cujo tema Por uma escola que
aprende, ensina e transforma surgiu a partir dos resultados oficiais que temos
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e da vontade e confiança de que é possível transformar, uma vez que os
professores que temos são responsáveis, aprendem, ensinam e acreditam no
que fazem. Nesse sentido, é possível transformar a escola e mudar os rumos
da educação, pois educação: quem acredita faz!

Mais Educação
O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do Ministério
da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular na perspectiva da Educação Integrai. As escolas optam por
desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico;
educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e
artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias;
investigação no campo das ciências da natureza e educação económica.
No ano de 2015, o Programa atendeu vinte escolas, permitindo que a
jornada escolar pudesse ser ampliada para cerca de 1.900 alunos da Rede
municipal de ensino. O trabalho do Mais Educação demonstra o papel central
que a escola tem na construção de uma agenda de Educação Integrai,
articulando, a partir da ampliação da jornada escolar, políticas públicas,
equipamentos públicos e atores sociais que contribuam para a diversidade e
riqueza de vivências que tornam a Educação Integral uma experiência
inovadora e sustentável ao longo do tempo.
Tabela - Número de alunos atendidos pela Programa Mais Educação
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: alunos matriculados
Escola/ colégio
Colégio M. Marciano A. Batísta
Colégio M. Joaquim Pequeno
Colégio M. João Meira
António Rodrigues da Mata
Colégio M. Geraldo José de Oliveira
Escola M. José Pedro Gondim

Total de alunos participantes do
programa em 2015
206
42
90
38
50
80
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Colégio M. Estêvão Magalhães de
Carvalho
Colégio M. PorphyrioCastro
Colégio M. Chríspin Alves dos Santos
Colégio M. de Agreste
Colégio M. Maria da Glória C. da Silva
Escola M. Manoel José Gomes
Escola M. de Mata do Sapé
Colégio M. Edivaldo Boaventura
Escola M. José Alves da Costa
Escola M. Xavier Marques
Colégio M. Maria Amaral G. Gondim
Escola M. Arnaldo Cardoso
Escola M. John Kennedy
Escola M. Professor Maninho

70
240
70
90
70
50
30
150
40
80
240
60
65
120

1881

\L
i

Fonte: SME (Coordenação do Programa Mais Educação)

PNAIC
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios com o objetivo de assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3° ano do ensino
fundamental.
No PNAIC são desenvolvidas ações que contribuem para o debate
acerca dos direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização;
para os processos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem das
crianças; para o planejamento e avaliação das situações didáticas; para o
conhecimento e uso dos materiais distribuídos pelo Ministério da Educação,
voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo de alfabetização.
No ano de 2015 a Rede Municipal de Ensino estendeu a proposta de
trabalho com os direitos de aprendizagem aos professores de 4° e 5° anos,

y'l t"í J K.
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permitindo assim o atendimento de todo o Ensino Fundamental l na proposta
de formação continuada em serviço. Durante esse ano foram realizados dez
encontros presenciais, discutindo as seguintes temáticas:
> Currículo no ciclo de alfabetização: perspectivas para uma educação do
campo;
> Planejamento escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa;
> O trabalho com géneros textuais em turmas multisseriadas;
> O trabalho com diferentes géneros textuais ern sala de aula: diversidade
e progressão escolar andando juntas;
> Os diferentes textos em salas de alfabetização;
> A organização do planejamento e da rotina no ciclo de alfabetização na
perspectiva do letramento;
> Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em
diálogo com diferentes componentes curriculares;
> O trabalho com géneros textuais na sala de aula;
> Alfabetização para o campo: respeito aos diferentes percursos da vida;
> Reflexões sobre a prática do professor no ciclo da alfabetização:
progressão e continuidade das aprendizagens para a construção de
conhecimentos por todas as crianças;
> Planejamento e organização da rotina na alfabetização;
> A aprendizagem do sistema de escrita alfabética;
> Ludicidade na sala de aula;
> Alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais; e
> Progressão escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade;
das aprendizagens no ciclo da alfabetização
Tabela

- Número de professores atendidos na formação continuada

Pacto
Formador

Professores atendidos

1°ano

21
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Proinfo
Programa

Nacional

de

Tecnologia

Educacional,

É um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da
informática

na

rede

pública

de

educação

básica.

O programa leva às escolas computadores, recursos digitais

e

conteúdos educacionais. Em contrapartida, os municípios devem garantir a
estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores
para uso das máquinas e tecnologias.
No decorrer do ano letivo de 2015, o objetivo primordial do trabalho foi
oportunizar aos alunos e aos profissionais da rede municipal o acesso ao
conhecimento das facilidades e informações que a informática e a internet
proporcionam, bem como o Linux Educacional e seus aplicativos.
São vinte escolas atendidas, na sede e na zona rural, é o passo inicial
para a utilização das tics como ferramentas de trabalho para o processo
ensino/aprendizagem.

Cursinho Pré-vestibular Universidade para Todos
No ano de 2015, a Prefeitura de Riacho de Santana, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, manteve convénio com a Universidade do
Estado da Bahia e o Governo do Estado, continuando com a proposta do Curso
Pré-vestibular Universidade para Todos.
São cento e cinquenta estudantes atendidos; desses, uma média de
trinta por cento foram aprovados nos vestibulares a que se submeteram,
comprovando o sucesso da iniciativa.

-^
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2° ano

31

3° ano

17

4°/5° ano

29

Fonte: SME

CENAE

O Centro de Apoio Educacional é um projeto que tem corno objetivo a
promoção do atendimento educacional especializado, de forma integral,
equitativa e universal, considerando o potencial e as limitações de cada aluno
matriculado em escolas da rede municipal de ensino.
No ano de 2015, foram realizados inúmeros atendimentos, com atuação
pedagógica, psicopedagógica e psicológica, elaborando estudos institucionais
e clínicos com vistas à superação de dificuldades de aprendizagens.
O CENAE também é assíduo nos AC'S das escolas, interação entre
família e escola, atendimento multidisciplinar e interdisciplinar, numa constante
busca pela melhoria da educação municipal.

Estudo do plano de carreira

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, foi criado o grupo de
estudo e revisão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, com a
participação de representantes de professores, dos poderes Executivo e
Legislativo e do SINSERP, com o intuito de permitir que, com esse estudo, o
Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério sejam bússola para os direitos e
deveres dos profissionais da Rede Municipal de ensino.
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Na área educacional, o findar de um ano e o início de outro se
entrelaçam numa continuidade de ações que geram novos desafios e metas
que buscaremos juntos, imbuídos pelo mesmo desejo de uma educação
transformadora. Vamos buscar em 2015, todos juntos, caminhar com passos
ainda mais firmes, carregados de inspiração, buscando a transformação que
tanto almejamos para a educação de nossos munícipes.
DESAFIOS PARA 2017
S Ampliação do atendimento às crianças em idade pré-escolar;
S Formação

continuada

para

os

professores

do

Ensino

Fundamental II;
•S Melhoria dos espaços físicos da Rede Municipal de Ensino reforma e ampliação;
S Criação de banco de dados de toda a Rede Municipal;
•S Melhoria do nível de aprendizagem nas séries iniciais;
S Avanço na nota do IDEB, com ensino de qualidade, primando por
uma proficiência que atenda as necessidades de aprendizagem;
S Capacitação para os gestores escolares;
S Formação continuada para professores - Educação Especial;
•S Ampliação da frota do transporte escolar, com ôníbus adquiridos
com recursos próprios.

