
II FÓRUM PERMANENTE DA EDUCAÇÃO DE CASCAVEL – 2012 

 

DIRETRIZ I – Erradicação do Analfabetismo 

 

PROPOSTAS: 

 

1 - Os Governos Federal, Estadual e Municipal devem proporcionar de 

forma efetiva e contínua a divulgação dos programas de alfabetização nos 

diversos meios de comunicação. 

 

 2 – Promover a articulação entre os Programas de Alfabetização do Estado 

com a Secretaria Municipal de Educação para que os alfabetizandos 

conheçam, por meio de visita in loco, os estabelecimentos de ensino que 

ofertam a EJA Fase I, visando à continuidade dos estudos. 

 

3 – Assegurar a manutenção da EJA Fase I e da Ação Pedagógica 

Descentralizada (APED) EJA Fase II do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, nos bairros onde houver demanda, independente do número de 

alunos. 

 

4 - Implantar ações sociais que valorizem a permanência dos alunos da EJA 

nos estabelecimentos de ensino. 

 

5 - As Universidades e Faculdades que oferecem cursos de Licenciatura 

devem disponibilizar coordenadores de estágio que acompanhem 

efetivamente os acadêmicos no campo de estágio; repensar a carga horária 

de forma a garantir o trabalho de regência preferencialmente em turmas em 

processo inicial de alfabetização.  

 

6 – Cabe ao Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de 

Educação e Instituições de Ensino Superior proporcionar encontros com 

todos os profissionais que atuam na Educação, visando dar continuidade 



aos esclarecimentos sobre a função da Rede de Proteção e Atenção à 

Criança, ao Adolescente e ao Adulto em suas diversas áreas de atuação. 

 

 7 - Garantir formação continuada, bem como acompanhamento e 

assessoramento da Coordenação Pedagógica para professores 

alfabetizadores e do 6º ano do Ensino Fundamental, objetivando atender as 

especificidades desses alunos.  

 

8 – Aplicação dos 10 % do PIB como investimento na Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ II – Universalização do Atendimento Escolar 

 

PROPOSTAS: 

 

1. Apoio a que se abra e feche a discussão das estratégias pela meta 20, 

mantendo o percentual mínimo de dez por cento do PIB, uma vez que sem 

sua efetivação as demais estarão inviabilizadas. 

 

2. Promoção anual de Feira das Profissões na UNIOESTE, com apoio das 

escolas que mantém Ensino Médio: integrado e subseqüente. 

 

3. Divulgação dos Programas de Extensão ofertados à comunidade pelas IES. 

 

4. Buscar recursos financeiros para subvencionar os trabalhos de divulgação 

das possibilidades de acesso à UNIOESTE nas escolas de Ensino Médio. 

 

5. Divulgação no Ensino Médio, dos alunos da UNIOESTE oriundos de escola 

pública, como incentivo quanto à possibilidade de acesso ao Ensino 

Superior na instituição pública. 

 

6. Manter a formação inicial na graduação garantida presencialmente, 

possibilitando à distância somente a formação continuada. 

 

7. Promover a discussão interna na UNIOESTE com relação ao acesso do 

Ensino Médio por intermédio do ENEM. 

 

8. Manter e ampliar na Universidade Pública, a possibilidade de bolsas de 

pesquisa e extensão para acadêmicos universitários e docentes da 

Educação Básica, objetivando ações integradas entre Ensino Superior e 

Educação Básica. 

 

9. Manter e ampliar a oferta de vagas no Ensino Superior público.   



10. Viabilizar recursos para a concretização de um Núcleo de Apoio 

Pedagógico dentro da Universidade, que favoreça a permanência do 

acadêmico. 

 

11. Prever um orçamento para promoção de discussões periódicas nas 

diferentes áreas sobre quais os conceitos científicos são necessários em 

cada disciplina para a formação docente envolvendo a Educação Básica e o 

Ensino Superior de acordo com as prioridades estabelecidas na seleção 

das disciplinas pelos diferentes segmentos. 

 

12. Oferta de supervisões aos acadêmicos estagiários na Educação Básica, 

garantindo a presença do supervisor orientador na organização em conjunto 

das atividades de estágio na escola e no acompanhamento das atividades 

de docência. 

 

13. Garantia do transporte escolar ao aluno do período noturno para EJA, 

bem como aos alunos das demais modalidades. 

 

14. Desenvolvimento de palestras e campanhas na mídia, envolvendo pais 

e entidades representativas da nossa comunidade objetivando a 

conscientização da importância da permanência do aluno na escola. 

 

15. Articulação entre a escola e a rede de proteção para agilizar a promoção 

de ações de acolhimento e acompanhamento da família e do educando, 

buscando sua permanência. 

 

16. Firmar parcerias entre as Secretaria de Saúde, Social e de Educação 

para promoção de ações favorecendo o acesso e a permanência dos 

alunos nas escolas. 

 



17. Mapear a cidade e montar equipes multiprofissionais setoriais 

favorecendo o atendimento psicológico, a questões sociais e de saúde  para 

os alunos que o necessitarem. 

 

18. Ampliar para quatro o número de Conselhos Tutelares para o ano de 

2013. 

 

19. Agilizar o encaminhamento das avaliações dos alunos das turmas 

multifuncionais e de recursos, do sistema municipal para o estadual, 

facilitando o diálogo possibilitando a continuidade do trabalho realizado nos 

anos anteriores. 

 

20. Contemplar a rede estadual de ensino com cuidadores para alunos com 

necessidades especiais quanto aos aspectos de saúde e alimentação. 

 

21. Repasse das verbas adequado aos planos organizados pelos 

municípios respeitando as especificidades locais. 

 

22. Garantir o repasse do Governo Federal para manutenção dos Centros 

de Educação Infantil. 

 

23. Ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender no mínimo 50% 

das crianças de 0 a 3 anos, até 2016.  

 

24. Manter e aperfeiçoar o Cadastro Único (CADU) de atendimento nos 

CMEIs de forma a cruzar informações evitando a duplicação de cadastros. 

 

25. Prover a instalação de rede de internet em todos os CMEIs.  

 

26. Pontos de estrangulamento com relação à infraestrutura para todos os 

segmentos da educação pública 

 



27. Ainda que haja um Projeto Básico a nível nacional para todas as 

escolas, ao ser planejada uma obra, a pessoa que elabora o Projeto deve 

ouvir a comunidade beneficiada. 

 

28. Quando o Projeto não se adequa à realidade deve ser prevista uma 

verba para sua readequação ainda durante a elaboração do Projeto. 

 

29. Ampliar os Programas de apoio à construção e manutenção das escolas 

e CMEIs, e executá-las, respeitando os critérios básicos estabelecidos nos 

parâmetros nacionais de qualidade. 

 

30. Evitar reformas paliativas do que está obsoleto. 

 

31. Projetos federais devem respeitar as condições climáticas e culturais de 

cada região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ: III – Superação das Desigualdades Educacionais, com 

Ênfase na Promoção da Igualdade Racial, Regional, de Gênero e de 

Orientação Sexual 

 

PROPOSTAS: 

 

1 – Efetivar a prática de todas as escolas de Ensino Fundamental, Anos 

Iniciais, pública e privada, o encaminhamento de documentos (informações, 

laudos, avaliações psicopedagógicas e psicológicas, relatórios, 

atendimentos especializados) do aluno de forma que haja continuidade no 

atendimento educacional a ser dado pelo Ensino Fundamental, Anos Finais 

e Ensino Médio, público e privado e posteriormente desta, à universidade. 

 

2 – Promover um trabalho integrado entre o profissional de atendimento 

especializado e o profissional do ensino regular. 

 

3 – Divulgar junto à carta de matrícula o direito dos pais/responsáveis de 

acompanhar seus filhos nas escolas onde eles estudam, conforme 

legislação vigente, sem prejuízo ao dia de trabalho.  

 

4 – Integrar o levantamento bimestral, trimestral ou semestral de 

infrequência escolar dos alunos (independente de ser beneficiário dos 

programas de transferência de renda) da rede de ensino, bem como a 

causa da infrequência para que os equipamentos municipais e estaduais 

possam planejar políticas de atendimento. 

 

5 – Ampliar as equipes técnicas dos CRAS, de forma que cada equipe 

atenda um conjunto de escolas para promover a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola e identificar as causas de infrequência escolar, 

situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares 

de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez na adolescência, 

desenvolvendo ações que promovam sua permanência na escola. 



6 – Ampliar as equipes técnicas das Unidades Básicas de Saúde para que a 

criança e o adolescente realmente tenham prioridade no atendimento à sua 

saúde.  

 

7 – Assegurar a articulação entre a escola, o Conselho Tutelar e o 

Programa de Combate à Evasão Escolar, no que diz respeito à Ficha FICA 

ONLINE e o acompanhamento dos casos encaminhados. 

 

8 – Promover periodicamente estudos em parceria com as instituições de 

ensino superior, pública e privada com projetos de iniciação científica de 

pesquisa e extensão no desenvolvimento das tecnologias pedagógicas, 

metodologias e avaliação considerando as especificidades da educação 

especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas (que em 

determinados períodos vêm a Cascavel para comercializar seus produtos). 

 

9 – Garantir a alfabetização de crianças do campo, indígenas, de afro-

descendentes e africanas, populações itinerantes, com a produção de 

materiais didáticos específicos e desenvolver instrumentos de 

acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas 

comunidades já mencionadas. 

 

10 – Garantir a oferta da Educação Básica e em tempo integral para 

atender as especificidades das populações do campo nas próprias 

comunidades, independente do número de alunos. 

 

11 – Criar em todas as instituições de ensino públicas e privadas Equipes 

Multidisciplinares e fortalecer as que já existem na escola estadual, 

possibilitando condições de encaminhamento de atividades desta equipe na 

comunidade escolar, com carga horária remunerada para o planejamento, 

desenvolvimento e efetivação das ações, primando pela formação 

continuada em parceria com as universidades e demais entidades 

pertinentes.  



13 – Em parceria com a universidade, promover estudos sobre a história e a 

cultura afro-brasileira e indígena para formação dos educadores dos níveis 

e modalidades de ensino, de forma a contemplá-los na matriz curricular das 

graduações. 

 

14 – Constituir grupos de pesquisa com financiamento público objetivando 

desenvolver estudos sobre a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas, específicas incluindo os conteúdos culturais correspondentes 

às respectivas comunidades (do campo, indígena, afro-brasileira e 

africana), considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da 

língua materna de cada comunidade, produzindo e disponibilizando 

materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com 

deficiência. 

 

15 – Garantir mais linhas de pesquisa nos programas de mestrado e 

doutorado que contemple o acesso das populações do campo, indígena e 

afro-brasileira e africana. 

 

16 – Criar uma equipe permanente de acompanhamento do Plano Nacional 

de Educação, envolvendo todos os níveis da educação para monitorar, 

socializar e fomentar ações para os educadores interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ IV – Melhoria da Qualidade da Educação 

 

Muito embora, não seja o objetivo específico deste GT, entendemos 

que precisa sair deste fórum uma moção encaminhada ao Senado Federal, 

no sentido de sensibilizar os senadores para o posicionamento que devem 

ter quanto a aprovação dos recursos destinados a educação na ordem de 

10% do PIB nacional. 

 

PROPOSTAS: 

 

1. Realizar formação continuada diferenciada para professores iniciantes – 

áreas do conhecimento e educação especial; 

 

2. Criar uma avaliação institucional a fim de que seja verificado a necessidade 

de alteração da matriz no que se refere aos cursos de licenciatura, 

ampliando o estágio da parte prática. (formação de uma comissão 

interinstitucional para acompanhar as ações);  

 

3. Representatividade da SEMED e NRE no Conselho Universitário – COU 

(UNIOESTE); 

 

4. Criação de um Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE para 

professores da Rede Municipal, com liberação integral do professor 

(remunerado); 

 

5. Elaboração de uma pesquisa virtual das necessidades da formação 

continuada (Portal Município, NRE); (entre as temáticas: capacitação de 

educadores para detecção de sinais de violência; cultura afro brasileira e 

indígena - disciplinar/interdisciplinar...); Após a pesquisa,  SEMED e NRE 

enviarão as solicitações às IES; 



6. Orientação a respeito da redução de número de alunos em salas com 

estudantes com  deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação e outras necessidades especiais; 

 

7. Para a Educação em Tempo Integral, quando houver parcerias a serem 

desenvolvidas com as entidades privadas de serviço social vinculadas ao 

sistema sindical, as propostas deverão ser avaliadas pela SEMED e NRE;  

 

8. Para ALÉM do IDEB, induzir processo contínuo de autoavaliação das 

escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se 

a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria continua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

 

9. Disponibilizar professor de apoio e/ou instrumentos que auxiliem na 

avaliação e aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras 

necessidades especiais; 

 

10. Criação de estratégias, dentro dos estabelecimentos de ensino 

conforme sua realidade, a fim de fortalecer e ampliar a participação das 

famílias e setores da sociedade civil, assessorados pelo NRE, SEMED e 

IES; 

 

11. Criação de um facebook do Fórum para a divulgação e continuidade das 

discussões iniciais aqui realizadas; 

 

 

 



Partimos do entendimento de que todas as indicações deste GT se 

não se fizerem acompanhar do total estabelecimento e garantia efetiva da 

meta 20 do Plano Nacional de Educação não passam de meras boas 

intenções. 

 

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do produto Interno Bruto 

(PIB) do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ V - Formação para o Trabalho e para a Cidadania 

 

1 – Divulgação em Redes Sociais, mídias aberta para a população em 

geral; divulgação direta aos Estabelecimentos de Ensino; criação de 

site unificado e integrado para divulgação de programas 

Educacionais/profissionalizantes disponíveis no Município; 

fortalecimento e descentralização dos cursos do PROEJA e E-TEC 

Brasil; fortalecimento da EJA.  

 

2 – Constituição de um grupo composto por representantes da 

categoria patronal, trabalhadores, estudantes, Estabelecimento de 

Ensino e Agentes formadores, Ministério do Trabalho, Órgãos 

Governamentais, IES, Ministério Público, Conselhos Municipais, 

Secretarias de Assuntos Comunitários.  

 

3 – Cumprimento da Legislação vigente e garantia de vagas ao acesso 

a profissionalização dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível 

de escolaridade. 

 

4 – Garantia de divulgação desta legislação para os envolvidos no 

processo bem com para a população em geral. 

 

5 – Formação específica para a EJA que atende a proposta curricular 

de integração, Pós Graduação de Jovens e Adultos, estabelecimento 

de critérios específicos para a contratação de profissionais para esta 

modalidade na rede municipal e estadual. 

 

 6 – Incluir nas licenciaturas conteúdos que contemplem todas as 

modalidades da educação (Especial, EJA, Campo, Profissional) para 

que os profissionais possam produzir material didático e metodologias 

adequadas para estas demandas. 

 



7 – Ampliação de investimento para instituições superiores para 

pesquisas que possam subsidiar a formação inicial e continuada 

destes profissionais como política pública. 

 

8 – Investimentos para produção de material didático especifico da 

EJA. 

 

9 – Organização de uma comissão municipal envolvendo os diversos 

segmentos da educação para acompanhar e fiscalizar a 

implementação dos investimentos públicos na educação bem como 

das ações proposta a partir deste FÓRUM. 

 

10 – Organização de pauta única de reivindicações para efetivação de 

políticas publicas de valorização dos profissionais da educação (Rede 

Municipal, Estadual e Unioeste). 

 

11 – Criação de site unificado e integrado para divulgação de 

programas de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, visando o 

fortalecimento e descentralização dos cursos. 

 

12 – Apresentação das propostas para a comunidade escolar nas 

assembleias. 

 

13 – Construir e efetivar políticas públicas para educação profissional 

garantindo formação integrada continuada dos profissionais da 

educação, recursos materiais. 

 

14 – Realização de works shops dos cursos técnicos 

profissionalizantes da rede privada e estadual. 

 

15 – Divulgar programas de ensino técnico profissionalizante de 



âmbito Federal e Estadual da Educação do Campo, Colégios Agrícolas, 

Casa Familiar Rural, Projovem Campo, incentivando a valorização da 

agricultura familiar e a permanência dos mesmos no campo gerando 

sustentabilidade. 

 

16 – Divulgação e ampliação Projovem Urbano. 

 

17 – Realização de works shops dos cursos técnicos ofertados no 

ensino superior para os alunos dos cursos técnicos da rede publica e 

privada. 

 

18 – Garantia de vagas nos cursos superiores para alunos egressos de 

ensino médio profissionalizantes para que possa dar continuidade a 

formação iniciada no ensino médio (cotas). Exemplo: Ensino médio – 

Técnico em Administração/acesso ao Ensino Superior no curso de 

Bacharelado em Administração.  

 

19 – Garantia de investimentos em programas de assistência 

estudantil visando a garantia das condições necessárias a conclusão 

de cursos técnicos de nível médio. 

 

20 – Disponibilização de verba especifica para aquisição de materiais e 

manutenção dos equipamentos de laboratórios dentro das suas 

especificidades e necessidades dos estabelecimentos de ensino. 

 

21 – Garantia de investimentos em cotas para o acesso e oferta de 

bolsa auxilio para permanência e conclusão do curso técnico.  

 

22 – Garantia de investimentos em cotas para o acesso e oferta de 

bolsa auxilio para permanência e conclusão do curso técnico.  

 

 



23 – Ampliação na quantidade ofertada de bolsa cientifica para atender a 

necessidade dos alunos. 

 

24 – Garantia de carga horária especifica no plano de cargos e carreira para 

que os profissionais da educação básica possam estar inseridos nos grupos 

de pesquisa das instituições de ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ VI – Promoção do Princípio da Gestão Democrática da 

Educação Pública. 

 

PROPOSTAS 

 

1. Ampliação e efetivação do atendimento do Conselho Tutelar, Patrulha 

Escolar e do Programa FICA,  quanto a  evasão escolar, nos âmbitos 

Municipal e Estadual; 

 

2. Atendimento psicológico ofertado pelo Poder Público para os Profissionais 

da Educação Municipal e Estadual; 

 

3. Promover parcerias com as Secretarias de Saúde, de Assistência Social e 

Universidades para a efetivação da formação continuada da Comunidade 

Escolar com temas envolvendo família, saúde, violência, evasão, dentre 

outros para as redes Municipal e Estadual; 

 

4. Promover a formação continuada sobre o tema “avaliação institucional”, 

contemplando a participação da comunidade escolar nas esferas Municipal 

e Estadual; 

 

5.  Construção dos instrumentos de avaliação institucional de forma 

democrática, discutindo com toda a comunidade escolar, nas esferas 

Municipal e Estadual; 

 

6.  Promover palestra para discussão do Plano de Ações Articuladas-PAR, 

com a participação dos profissionais da educação para as esferas 

Municipais e Estaduais; 

 

7. Acompanhamento, avaliação e fiscalização das metas do PAR pelos 

profissionais da Educação; 

 



8. Divulgação da função dos órgãos de Controle Social (Conselho do 

FUNDEB, Conselho da Merenda Escolar, Conselho Municipal e Conselho 

Estadual de Educação e Conselhos Escolares), para a comunidade escolar 

das Esferas Municipal e Estadual; 

 

9. Fortalecimento dos Conselhos Escolares por meio de formação especifica; 

 

10. Continuidade do processo de formação para os interessados em atuar 

na função de diretores na rede municipal e a implementação na rede 

estadual; 

 

11. Continuidade do Fórum Permanente de Educação e a avaliação anual 

da efetivação das metas pelas instâncias Municipal, Estadual,Público, 

Privada da Educação Básica e Superior; 

 

12. Cobrar a construção de espaços físicos nas instituições Estaduais e 

Municipais para os órgãos colegiados (APMF, APPS, Grêmio Estudantil e 

Conselhos Escolares). 

 

13. Garantir no calendário escolar dias para o estudo do Currículo, PPP e 

Regimento Escolar com os representantes da Comunidade Escolar nas 

esferas Municipal e Estadual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ VII – Promoção Humanística, Científica, Cultural e 

Tecnológica do País. 

 

PROPOSTAS: 

 

1- Elaboração de política pública que promova o domínio do uso de 

tecnologias na formação inicial e continuada dos profissionais da educação.  

Entes envolvidos e corresponsáveis pela execução: SEMED, NRE e IES 

públicas e privadas. 

Justificativa: A tecnologia, incluindo aqui equipamentos dos laboratórios 

científicos, deve ser utilizada a favor da aprendizagem, na melhoria do ato 

educativo.  

 

2 - Educação Superior (Cursos Superiores como Ciência da Computação, 

Engenharias, Ciências exatas), integrada com os setores específicos de 

informática da Educação Básica, possam produzir materiais específicos de 

informática educacional a serem utilizados pela rede de ensino. 

 

3 - Núcleo: CRTE - Promover capacitação específica para todos os 

professores, em formação continuada obrigatória, prevista em calendário 

escolar, utilizando os equipamentos disponíveis na escola. Paralelamente, 

capacitar os técnicos a resolver pequenos problemas de manutenção e 

assessorar o professor no uso das tecnologias (Laboratoristas). 

 

4- EDUCAÇÃO SUPERIOR - Fazer uma moção de apoio pela aprovação do 

curso de Arte da Unioeste (Música, Dança, Teatro, Artes Visuais) para 

garantir a formação profissional específica na área. (Audiência Pública) 

 

5 – SEMED - Respeitar o trabalho específico dos profissionais das Artes e 

Esportes, sem deslocá-lo para outras funções como: substituir outros 

professores e profissionais da escola. 



6 – SEMED - Não contratar estagiários de Arte e Esportes, para assumir 

aulas em escolas regulares ou projetos devido à falta de formação, grande 

rotatividade de estagiários e à baixa remuneração, que prejudica a 

continuidade das ações. 

 

7 – Abertura de concurso público específico para as áreas artísticas e 

esportivas, a nível municipal e estadual. 

 

8 – Passe livre para os estudantes, como forma de possibilitar o acesso aos 

bens culturais do município. 

 

9 – Continuidade dos programas oferecidos pelo poder público como 

política pública e não política de governo. 

 

10 – Fortalecer e profissionalizar grupos artísticos existentes, para que 

tenham condições de realizar parcerias e trabalhos com as escolas. 

 

11 – O Estado, em todos os níveis, deve prover os equipamentos, 

estruturas, modificações físicas de acessibilidade, para que os alunos 

tenham suas necessidades atendidas. 

 

12 – Formação docente inicial e continuada nas múltiplas deficiências, em 

cooperação com as universidades. 

 

13 – Inclusão da disciplina de Educação Especial e ampliação da carga 

horária de disciplinas de formação pedagógica nos cursos de licenciatura. 

 

14 – Fortalecimento do atendimento multidisciplinar desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior através de Centros Multidisciplinares 

descentralizados. Construção de espaços físicos, contratação de pessoal e 

verbas para manutenção. (Estado e município e Instituições privadas) 

 



15 – Construção e manutenção do Restaurante Universitário na UNIOESTE 

e preços acessíveis nos restaurantes das instituições privadas. 

 

16 – Moção de apoio para que as atividades de Ensino e de Extensão, não 

somente da Pesquisa, desenvolvidos pelos docentes das IES públicas, 

sejam computados no momento do preenchimento do “Coleta CAPES”. 

 

17 – Ofertas de bolsas de pesquisa e extensão pelas instituições privadas 

através de financiamento próprio e não com recursos públicos. 

 

18 – Ampliação do orçamento público para possibilitar o aumento de 

matrículas nas IES públicas e a criação de política de Ensino, que garanta a 

permanência do aluno. 

 

19 – A formação inicial docente deve ser feita obrigatoriamente pelo ensino 

presencial. Educação à Distância pode ser concebida em situações 

pontuais: grupos de discussão, salas de debates, formação continuada. 

 

20 – As escolas, campos de estágio obrigatório, devem exigir 

acompanhamento do professor supervisor, sob pena de não consentir a 

realização do estágio obrigatório. 

 

21 – Projeto piloto para um novo modelo de escola, com novas práticas 

pedagógicas, fruto de pesquisas de docentes da Unioeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ IX – Valorização dos(as) Profissionais da Educação 

 

PROPOSTAS: 

 

1 – Efetivação dos Conselhos Escolares, APMFS e APPS resgatando a 

participação efetiva dos pais na vida escolar do aluno; 

 

2 – Adaptar o horário das reuniões escolares de forma que os pais 

possam participar; 

 

3 – Divulgação do status social e político dos alunos egressos do Ensino 

Médio; 

 

4 – Divulgação, junto à comunidade, das ações formativas realizadas pela 

escola;  

 

5 – Criação de uma nova função na rede estadual e municipal: 

PROFESSOR SUBSTITUTO, com a finalidade de substituir os 

professores ausentes para capacitação e atestados com menos de três 

(03) dias; 

 

6 – Reduzir o número de PSS e PS (Estado e Município);  

 

7 - Contratação de professores por meio de concurso público (Estado, 

Município e Universidade Pública);  

 

8 – Possibilitar que o professor cumpra toda sua carga horária em uma 

única escola no Estado, Município e Universidade Pública; 

 

9 – Criação de locais específicos para o desenvolvimento de ações 

assistenciais, fora do ambiente escolar. 



 

10  – Reconhecimento imediato da titulação do PDE, Mestrado e Doutorado, 

com elevação da remuneração (Estado). 

 

11  – Formação inicial prioritariamente presencial; 

 

12 – Incentivar a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de modo a assegurar a relação teoria e prática em 

todas as atividades: ensino, pesquisa e extensão; 

 

13 – Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, 

no mínimo, trinta e cinco por cento de doutores. 

 

14 – Cobrar do MEC maior agilidade na fiscalização e acompanhamento dos 

cursos de licenciatura (Estado); 

 

15  – Obrigatoriedade da disciplina de Educação Inclusiva em todas as 

licenciaturas; 

 

16  – Os participantes de formação continuada oferecidas pelo Estado e 

Município deverão ser agentes multiplicadores na escola; 

 

17 – Formação para o profissional que está ingressando na rede (Estado, 

Município); 

 

18 – Ampliação da carga horária para coordenação de curso e de prática 

pedagógica para os cursos de formação  docente , nível médio; 

19 – Efetivação da Lei de Hora Atividade de 33% (Estado, Município); 

 



20 – Local adequado para a realização de estudos durante a Hora Atividade 

(Estado, Município); 

21 – Estabelecer entre, Estado Município e Universidades, um plano de 

formação continuada para professores e funcionários da Educação Básica, 

previsto em calendário escolar; 

 

22 – Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 

articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, 

considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País. 

 

23 – O Fórum deverá solicitar à SEED a revisão da recomendação de número  

máximo de alunos expedida SEED (Estado); 

 

24 – Melhoria e efetivação de Plano de saúde para Professores e 

Funcionários. (Estado);  

 

25 – Implantação de Plano de saúde para Professores e Funcionários 

(Município); 

 

26 – Incentivo ao Intercâmbio; 

 

27 – Ampliar o número de Bolsas para alunos das licenciaturas; 

 

28 – Estado, Municípios e Universidades buscarem programas federais de 

incentivos ao Estágio Obrigatório remunerado; 

 

29 – Igualdade de direitos do agente I e II aos profissionais da educação; 

 

30 – Efetivação da reformulação do Plano de Carreira do professor da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais), com devolutiva 

aos profissionais da educação, para apreciação e aprovação; 



31 – Incrementar, junto às Associações Sindicais, o Plano de Carreira do 

Professor e do Funcionário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ X – Promoção dos Princípios do Respeito aos Direitos 

Humanos, à Diversidade, e à Sustentabilidade Socioambiental 

 

PROPOSTAS: 

 

1. Ampliação de recursos financeiros para melhorar a infraestrutura física 

adequada à idade e série (Educação Infantil, Sala multifuncional, Escola do 

Campo, Atividades Culturais);  

 

2. Construção de locais para atendimento a crianças e adolescentes usuários 

de drogas, em situação de rua; 

 

3. Ampliar o atendimento com Centros/Ambientes especializados para atender 

aos alunos com altas habilidades e superdotação; 

 

4. Garantia da formação inicial e continuada para habilitar os profissionais. Ex: 

libras, visual, física, intelectual, altas habilidades/superdotação; 

 

5. Ampliar o trabalho e o número de profissionais que atuam em Redes de 

Proteção, descentralizando o atendimento da Equipe Multidisciplinar; 

 

6. Disponibilizar recursos para aquisição de equipamentos pedagógicos; com 

cursos para capacitação dos profissionais na utilização dos mesmos para 

atendimento especializado; 

 

7. Profissionais capacitados para desenvolver as atividades (Educação Infantil, 

Sala multifuncional, Escola do Campo, Atividades Culturais, Laboratórios da 

ETI);  

 

8. Manter profissionais com 40 horas habilitados para exercer a função nas 

salas multifuncionais na mesma instituição; 

 



9. Transporte que viabilize o deslocamento encurtando as distâncias para a 

Educação no Campo; 

 

10. Oferta local – que sejam atendidas em suas comunidades da Escola do 

Campo na Educação Básica; 

 

11. Nas avaliações de regulação institucional que o material seja feito 

conforme a necessidade do aluno (Prova Brasil, Provinha Brasil). 

Temporalidade dinâmica não tão rígida ou equipamentos/tecnologia 

adequada (alunos com necessidades especiais). 

 

12. Universidades devem pesquisar materiais pedagógicos para as 

diferentes necessidades. 

 

13. Governo – Estados e Municípios – investir nos cursos 

profissionalizantes, articulando com o primeiro emprego, respeitando a 

legislação (questão do horário de trabalho). Incentivar e manter articulações 

com as empresas para o primeiro emprego a partir de escolas públicas; 

 

14. Rever a metodologia no Ensino Médio com vistas a diminuir a evasão 

escolar; 

 

15. Reduzir o número de alunos das turmas com alunos inclusos; 

 

16. Ação mais efetiva do Conselho Tutelar em relação à família com 

membros em situação de rua; 

 

17. Atitudes mais contundentes para os aliciadores destes alunos; 

 

18. Articulação do CENSE com a escola de destino em relação aos alunos 

atendidos;  



19. Implementação da Lei N° 10.639/2003 e Lei N° 11.645/2008;  

 

20. Formação em relação à história e cultura afro-brasileira e indígena; 

 

21. Professor trabalhar no contexto de sua disciplina a cultura afro-brasileira 

e indígena; 

 

22. Abertura de demanda para as comunidades, independente da 

quantidade de alunos (Escola do Campo); 

 

23. Implementação dos Conselhos Escolares em instituições que não 

possuem e o fortalecimento nas que possuem; 

 

24. Projetar ambientes escolares com reuso de água, compostagem, 

economia de energia, reaproveitamento de papel, visando à auto 

sustentabilidade.  

 

 


