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RESUMO 

 

 

O modelo de gestão democrática e participativa, baseado na Constituição Federal (CF) de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.9394/1996) confere à equipe 

gestora escolar responsabilidades e autonomia nas decisões dos processos e ações da escola. 

Nossa investigação analisa o perfil do coordenador educacional de Suzano após a implantação 

do Estatuto do Plano de Cargos e Carreira e suas atribuições no âmbito escolar. O município 

de Suzano, em 2010, implantou algumas propostas de mudanças que diz respeito a gestão 

educacional, no qual está incluída a eleição direta para o cargo de coordenador educacional. 

No desenvolvimento do trabalho discutiremos em primeiro lugar o panorama das principais 

mudanças mundiais e brasileiras que influenciaram o campo educacional no Brasil (Banco 

Mundial/CF/LDBEN/Plano Decenal/Conae/Municipalização). Posteriormente, analisaremos a 

configuração do modelo de Gestão das Emeis e Emefs do Sistema Educacional do município 

de Suzano (desde os aspectos históricos do município, o processo de municipalização, a 

descrição das escolas e do cotidiano do trabalho do gestor escolar). Fechando o trabalho 

apresentaremos as primeiras conclusões que podem ser tiradas acerca do papel do 

coordenador na gestão do ensino municipal em Suzano, de acordo com a problemática 

levantada. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Gestão democrática. Gestão escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The model of democratic and participatory management , based on the Federal Constitution 

(FC) 1988 and the Law of Guidelines and Bases of National Education (Law n.9394/1996) 

gives the school management team , responsibilities and autonomy in decision making 

processes and actions school. Our research analyzes the profile of the Educational 

Coordinator of Suzano after implantation of the Statute of the Job and Career Plan and its 

responsibilities within the school. The city of Suzano in 2010 implemented a number of 

proposed changes in the paradigms of educational management , in which is included the 

direct election for the position of Educational Coordinator. In developing this work firstly 

discuss an overview of the major Brazilian and global changes that have influenced the field 

of education in Brazil (World Bank/CF/LDBEN/Ten Year Plan/CONAE/municipalization). 

Subsequently, we analyze the model configuration and management of EMEIs EMEFs 

Educational System of the city of Suzano (since the historical aspects of the city, the 

municipalization process, the description of schools and the daily work of the school 

manager) . Closing the paper we present the first conclusions that can be drawn about the role 

of Coordinator in managing the municipal school in Suzano, according to the problems raised. 

 

Keywords: Political public. Democratic management. School management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa as atribuições que o coordenador 

educacional assumiu pós processo de discussão, elaboração e implantação da Lei nº 4.392/10, 

que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura 

Municipal de Suzano, em especial, na parte referente aos profissionais da educação. 

Concomitantemente a este foco de pesquisa, faremos apontamentos destacando as implicações 

no trabalho do coordenador educacional que decorrem da ausência de um coordenador 

pedagógico nas unidades escolares.  

Este município, em 2010, implantou algumas propostas de mudanças nos paradigmas 

da gestão educacional, no qual está incluída a eleição direta para o cargo de coordenador 

educacional (antigo diretor de escola), presente no Estatuto de Carreira. Tais propostas foram 

fruto de um processo intenso de discussões no município que procuraram atender a diretriz de 

democratização da gestão do ensino.  

Tem-se como objetivo da pesquisa contribuir para as discussões acerca dos papéis 

assumidos pelos gestores educacionais municipais em meio a processos de democratização 

destes sistemas de ensino.  

Como objetivos específicos, aponta-se: 

a) Análise do processo de discussão do Plano de Carreira Municipal (etapas, 

participantes, instâncias de discussão, material de base para as discussões, discussões 

no cotidiano das escolas, entre outros); 

b) Verificação e levantamento documental sobre o processo de eleição do coordenador 

educacional;  

c) Descrição do cotidiano do trabalho do coordenador educacional (baseado em 

documentação, observação e entrevistas);  

d) As implicações sobre o trabalho do coordenador educacional: ausência do 

coordenador pedagógico. 

Tal investigação se justifica partindo da consideração da demanda excessiva de 

trabalho do coordenador educacional (administrativa e pedagógica, entre outras), que coloca 

como necessária a figura do coordenador pedagógico em cada unidade escolar na Rede 

Municipal de Ensino de Suzano. 
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Existem diversos estudos que destacam a real dimensão do trabalho pedagógico 

desenvolvido nas escolas. Todos destacam a qualidade na educação. Baseando-se nesta 

premissa, e verificando as atuações diárias de coordenadores educacionais de Suzano, 

evidenciamos a necessidade de se criar o cargo de coordenador pedagógico na Rede 

Municipal, para que o mesmo possa articular com mais eficiência as questões de cunho 

pedagógico. 

Para o alcance dos objetivos foi traçada como estratégia de investigação uma 

pesquisa com abordagem qualitativa, a qual incluiu um trabalho de levantamento 

bibliográfico, documental e de campo. Procurou-se coletar e analisar dispositivos legais, 

documentos e textos científicos acerca do objeto estudado. Foram realizadas também 

entrevistas semi-estruturadas para acercar-se das posições de funcionários da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), professores e coordenadores educacionais do município. O 

que permitiu o levantamento de opiniões dos sujeitos da pesquisa sobre diversos aspectos da 

implantação do Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação em Suzano, em 

especial, na figura do coordenador educacional. 

Para Triviños (1987, p. 146), 

 
A entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos que 

são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador.  

 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada: 

 
[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...] além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

 

Ao todo, foram doze entrevistas. Dez foram transcritas para analise apurada. As duas 

restantes provieram de sujeitos que não participaram do processo de eleição e nem do 

Congresso de Educação; com isso, suas contribuições pouco puderam acrescentar para a 

elaboração da pesquisa.  

  As entrevistas foram realizadas com um grupo diversificado: duas coordenadoras 

educacionais (em exercício), duas funcionárias da Secretaria Municipal de Educação (SME) 

de Suzano (uma não atua mais na SME e a outra está em uma unidade escolar), duas 

funcionárias de unidades escolares diferentes (em exercício), duas funcionárias da gestão 

atual e que atuavam dentro da SME no período pesquisado e quatro funcionárias também da 

atual gestão, que eram coordenadoras educacionais em 2010-2012.   
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Na sequência, após uma extensa investigação sobre as palavras-chaves: gestão de 

redes municipais/municipalização, práticas de gestão, políticas públicas e gestão escolar, em 

bancos de dissertações e teses, periódicos da área da educação e anais de congressos nacionais 

de educação, coletamos informações preciosas sobre o universo da pesquisa sobre o tema da 

gestão educacional que embasou a elaboração deste trabalho. 

Foram selecionados como fonte de dados os sites: (1) banco de dissertações e teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes) e do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict); (2) periódicos: Revista brasileira de 

políticas e administração da educação (RBPAE), Revista brasileira de educação (RBE) e 

Revista brasileira de estudos pedagógicos (RBEP); (3) congressos: Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Grupo de Trabalho 5, Estado e Política 

Educacional, e Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Foi 

considerado o período de 2000 a 2012 para a busca. 

Sobre a educação no município de Suzano, em especial, sobre a gestão escolar, não foi 

encontrada nenhuma publicação a respeito, o que, de certa forma, intensificou a busca por 

documentos dentro da própria Secretaria Municipal de Educação de Suzano. 

Tal constatação, de certa forma, possibilita que nossa pesquisa seja um objeto de 

consulta para se conheça melhor a Educação Municipal de Suzano. 

Entretanto, para além da discussão acerca do trabalho dos coordenadores educacionais 

nas escolas municipais de Suzano, pretendemos, inicialmente, no primeiro capítulo fazer um 

resgate histórico sobre a Educação no Brasil. 

Tratando sobre as discussões acerca dos Planos de Educação no Brasil, a participação 

dos Pioneiros da Educação, como precursores da organização da educação em nosso país, foi 

extremamente relevante.  

No Brasil, a partir dos anos de 1980 deu-se início a um processo de democratização do 

país, que culminou, com a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

O artigo 211 da referida Constituição estabelece a divisão de responsabilidades dos 

serviços educacionais entre a União, os Estados e os Municípios. Dessa forma, a base legal 

para a implantação de novos modelos de gestão educacional descentralizada foi definida pela 

Constituição Federal de 1988, pelas Constituições Estaduais de 1989, pelas Leis Orgânicas 

Municipais de 1990 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de n° 9394 de 1996. Aos 

municípios cabem responsabilidades com os serviços educacionais tradicionalmente 

centralizadas na União e nos Estados e a possibilidade de organizar seus próprios sistemas de 

ensino. 
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Desde então, iniciou-se uma busca por um ensino de qualidade para as crianças, 

jovens e adultos. Fato que desencadeou dois grandes encontros no cenário mundial: A 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien (Tailândia) e a Declaração de 

Nova Delhi.  

Ambas passaram a orientar as reformas educativas em diversos países. A partir da 

Declaração Mundial de Educação para Todos (1993), surgiu o Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993-2003). Documento este que destaca os pontos críticos e obstáculos a 

enfrentar no estabelecimento dos objetivos, das metas e linhas de ação estratégica para o 

ensino fundamental. 

Dois outros planos foram elaborados: o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-

2010 e o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020. 

O primeiro plano surge com a incumbência de recuperar a educação no país e com o 

segundo, com vinte metas, busca-se a construção de um sistema nacional de educação que se 

articule com os sistemas: municipais, estaduais e do distrito federal. 

Acerca da descentralização da gestão do ensino, no segundo capítulo abordaremos 

inicialmente a História do Município de Suzano. Desde sua colonização, seu progresso, com a 

construção da ferrovia, a construção da primeira escola no bairro do Baruel até sua 

emancipação em 1949.  

No que diz respeito à educação e de acordo com registros oficiais, no município de 

Suzano foram criadas cinco escolas mistas municipais após sua emancipação política em 1949 

(Bairro do Baruel, Antonio Marques Figueira, Bairro do Tijuco Preto, José Corrêa Gonçalves 

e José da Costa Conceição).  

 Eram escolas pequenas e com crianças de sete anos para cima. Outro aspecto 

importante foi sobre os professores serem residentes no próprio município. O currículo 

adaptado às questões da época é outro ponto relevante, como também as sanções aos pais que 

não matriculavam seus filhos. É claro que não podemos nos esquecer dos prêmios distribuídos 

aos melhores alunos das turmas. 

 Sessenta e cinco anos após a criação das primeiras escolas, a situação da educação no 

município é hoje bastante distinta. Na educação básica, a Rede Municipal conta com 80 

escolas: 15 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis); 26 Escolas Municipais de 

Educação Infantil e Fundamental (Emeifs); 8 Escolas Municipais de Educação Fundamental 

(Emefs); 11 Creches Conveniadas e 20 Creches. 

 Após um levantamento com o Setor de demanda da Secretaria Municipal de Educação 

de Suzano (SME), verificamos o número total de alunos matriculados no município, de 2010 
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a 2013. São eles, respectivamente: 23.936 em 2010, 23.736 em 2011, 24.144 em 2012 e 

23.845 em 2013. Não destacamos, neste momento, o número de alunos por unidade escolar, 

entretanto, tais dados serão anexados no final do trabalho.  

Destacamos também em nossos registros a educação do município num todo: 45 

escolas da rede estadual; 01 Escola Técnica (Etec); 35 escolas da rede particular; a rede 

Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) com 

cinco unidades. 

Desde a emancipação do município, em 1949, preponderou em sua história política um 

restrito grupo econômico e social, cujos representantes no poder executivo municipal pouco 

se alteraram e seus interesses políticos quase sempre foram privilegiados em detrimento da 

realização de políticas sociais mais amplas.  

 Observamos que em dezessete mandatos de prefeitos municipais entre 1949 e 2004, 

apenas dois prefeitos – Firmino José da Costa (por 11 anos) e Estevam Galvão (por 18 anos) – 

estiveram três e quatro vezes, respectivamente, à frente da prefeitura. Entretanto, em 2005, 

pela primeira vez, foi eleito um prefeito da oposição: Marcelo Candido do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e reeleito em 2008/2012.  

A partir deste momento, novas concepções, ações, programas e projetos 

proporcionaram um novo sentido político local ao município, orientando as políticas a serem 

realizadas em cada secretaria de governo municipal. 

 No terceiro capítulo, evidenciamos a elaboração da gestão do ensino em Suzano. 

Com base nas discussões do documento sobre a Conferência Nacional de Educação (Conae – 

2010-2020), tiveram início as discussões acerca do Plano de Educação de Suzano (2010-

2020) no bojo dos Planos Nacionais de Educação. 

 O município de Suzano em 2010, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e sob a gestão da Secretária de Educação Sônia Maria Portella Kruppa, realizou o 1° 

Congresso Municipal de Educação com base no documento final da Conae (2010-2020). 

Deste processo resultou o Plano de Educação de Suzano (Projeto de Lei n° 76/2010) para os 

próximos dez anos, e que foi encaminhado à Câmara Municipal de Suzano para aprovação.  

 Neste mesmo capítulo, destaca-se o posicionamento de servidores municipais frente à 

implantação do Estatuto do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação. Documento de 

uma extensa discussão com a Rede Municipal de Suzano, a Lei n° 4.392/2010 que dispõe 

sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de 

Suzano, dos Profissionais da Educação, traz em si as atribuições diárias do coordenador 

educacional e nos remete à análise qualitativa deste trabalho. 
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Dentre muitos aspectos a serem discutidos com a rede, em especial, trataremos as 

questões acerca do trabalho exercido pelos coordenadores educacionais (referentes às 

questões administrativas, pedagógicas, articuladas com a comunidade e com a Secretaria 

Municipal de Educação), foco da nossa pesquisa, bem como a necessidade de se considerar a 

inserção de um coordenador pedagógico em cada unidade escolar no Plano de Carreira. 

Necessidade discutida e documentada durante as discussões do Congresso Municipal 

pelos(as) delegados(as) participantes e que resultou em um documento denominado Plano 

Municipal de Educação (Projeto de Lei n° 076/2012). 

Para reiterar a necessidade de uma reorganização pedagógica nas unidades escolares 

de Suzano, e na inserção de um coordenador pedagógico, buscamos compreender as 

necessidades e os anseios dos profissionais que atuam diretamente e que estão envolvidos 

nesse processo.  

Para isso, fizemos entrevistas e pontuamos com objetividade as declarações fornecidas 

pelos mesmos no decorrer da pesquisa, pois suas contribuições julgamos ser de grande valor.  

Procurando tecer considerações finais acerca da pesquisa, apontaremos os resultados 

da pesquisa, com os pontos positivos e negativos da configuração do modelo de gestão da 

SME, utilizando para isto de dados das entrevistas. Evidenciaremos, ainda, o posicionamento 

dos profissionais frente à reorganização/redesenho do Plano de Carreira e das funções do 

coordenador educacional e/ou pedagógico para cada escola. Finalizando, apresentaremos uma 

proposta de intervenção à Rede Municipal de Suzano. 
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CAPÍTULO 1 – ACERCA DO CONTEXTO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

DA GESTÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO 

 

 

1.1 PLANOS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

 

O ideário nacional acerca da elaboração de planos de educação pode ser localizado, 

originalmente no Manifesto dos Pioneiros da Educação
1
, na década de 1930, que por sua vez 

influenciou o texto da Constituição Federal de 1934 no que tange à administração da 

educação no Brasil, mais especificamente quanto à elaboração do Plano. O artigo 150 da 

Carta Constitucional estabeleceu ―a competência da União [em] fixar um Plano Nacional de 

Educação de forma a compreender todos os graus de ensino‖. Pode-se, então afirmar que a 

Constituição de 1934 tinha como um de seus objetivos organizar a educação, concebida como 

um projeto nacional de cidadania. A Constituição de 1934 evidencia no artigo 152, a 

elaboração do Plano Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, e, em 

especial, a abertura de sugestões que o Conselho julgasse necessárias para a melhoria dos 

problemas educativos. 

Apenas a Constituição de 1937 não contemplou a ideia de elaboração de um Plano de 

Educação; as demais destacaram em seus textos a importância de um Plano Nacional de 

Educação.  

A Constituição Federal de 1946, no seu artigo 5º estabelece por lei complementar, a 

fixação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1946).  

A mesma Constituição de 1946, conhecida como ―Constituição Municipalista‖ 

procurou fortalecer a autonomia municipal política, econômica e administrativa. A Carta 

buscou distribuir equitativamente os poderes entre União, Estados e Municípios, reforçando o 

princípio federativo e descentralizando a administração (BIOTO, 2000, p. 120). 

A Constituição Federal de 1967 estabeleceu, em seu capítulo II, artigo 8º, inciso XIV, 

que competia à União estabelecer planos de educação e de saúde. 

Assim, após uma análise sobre tais documentos, podemos afirmar que houve a partir 

da Constituição Federal de 1988, uma conquista histórica diante das dificuldades pelas quais o 

País atravessava em relação à descentralização da administração dos sistemas de ensino. 

                                                           
1
  Um grupo de educadores (signatários do manifesto) lançou as bases que deveriam constituir a política 

pedagógica do Brasil, considerando as peculiaridades educacionais da época; 
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Muitos que participaram deste processo, como os Pioneiros da Educação entre outros 

representantes legais, foram motivados pelo desejo mais profundo do melhoramento das 

condições do ser humano. Argumento este explicitado no trecho a seguir: ―É a humanidade 

também que evoluiu, libertando-se da servidão de preconceitos, adquirindo uma consciência 

mais profunda da solidariedade necessária dos interesses e dos sentimentos dos homens‖ 

(AZEVEDO, 1932, p. 11). 

Segundo Agliardi (2012), a partir da Constituição Federal de 1988, que fez parte do 

processo de redemocratização do País, ficou determinado que os Planos de Educação se 

tornassem leis. 

Na década de 1990, aconteceram dois grandes encontros no cenário mundial. O 

primeiro foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), realizada 

em Jomtien, Tailândia, em março de 1990, em defesa da equidade social nos países mais 

pobres e populosos, por meio da elaboração de planos para a educação básica. Desta 

Conferência, que teve a participação de nove países com baixa produtividade do sistema 

educacional
2
, obteve-se um consenso entre os países participantes, quanto à busca por um 

ensino de qualidade para as crianças, os jovens e adultos. 

Após este encontro, em maio de 1993, foi instituído um Comitê Consultivo que 

deveria discutir questões estratégicas da política de educação básica. Desta discussão, surgiu o 

documento ―Compromisso Nacional de Educação para Todos‖ (BRASIL, 1993). 

Ainda neste período foi elaborada a Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 1993), 

proclamada em 1993 em defesa do atendimento à demanda de universalização do ensino 

básico. Ambas passaram a orientar as reformas educativas em diversos países (BRASIL, 

1993). 

A partir da Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), foi 

instituído no Brasil o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), cuja elaboração 

foi coordenada pelo Ministério da Educação em parceria com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef). O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), com 

durabilidade de dez anos, situa a educação básica no contexto social, econômico e político do 

País e destaca pontos críticos e obstáculos a enfrentar no estabelecimento dos objetivos, das 

metas e linhas de ação estratégica para o ensino fundamental. Esses objetivos e metas devem 

                                                           
2
  Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. 
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ser buscados conjuntamente pelas esferas: pública e privada da sociedade, por meio de 

alianças e parcerias (ALBUQUERQUE, 1993).  

Dois outros planos foram elaborados: Plano Nacional de Educação, para o período 

2001-2010 (PNE – 2001/2010), e o Plano Nacional de Educação, para o período 2011-2020 

(PNE – 2011/2020). Os Planos são desenvolvidos a cada dez anos por meio de discussões 

com representantes do Ministério, do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação 

(Consed), da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e de várias entidades 

governamentais e não governamentais. 

O Plano Nacional de Educação (2001/2010) surgiu com a incumbência de recuperar a 

educação básica no País. Essa metodologia decorreu da necessidade de se ter uma política 

educacional que garantisse permanentemente a qualidade na educação, sem que houvesse 

descontinuidade das políticas públicas, pois, quadrienalmente, troca-se a gestão dos 

municípios e, consequentemente, existe a descontinuidade desse processo. 

O PNE (2001-2010) trouxe um diagnóstico da realidade educacional brasileira em 

todos os seus níveis e modalidades, especificou diretrizes e propôs objetivos e metas a serem 

alcançados em diferentes prazos. 

 

Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade 

da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das 

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com 

sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais. Obedecendo aos princípios da 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, 2001). 

 

 

1.2 A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E O BANCO MUNDIAL 

 

 

A Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas e Associadas, 

conhecida como Conferência de Bretton Woods
3
, teve a finalidade de estruturar a ordem 

econômica internacional do pós-guerra. 

Os acordos estabelecidos em Bretton Woods possibilitaram a criação do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). O Banco Mundial é um composto por cinco organismos: Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), Associação Internacional de Desenvolvimento 

                                                           
3
  O Acordo da Conferência Internacional Monetária de Bretton Woods, ocorrido em 1944, visava assegurar a 

estabilidade monetária internacional. 
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(AID), Cooperação Financeira Internacional (IFC), Agência Multilateral de Garantia de 

Investimentos (AMGI) e Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos (Ciadi), que desempenham funções diferentes e complementares no intuito de 

aliviar a pobreza e promover o desenvolvimento (MARQUEZ, 2006, p. 35). 

A partir de 1949 o Banco Mundial passou a trabalhar com a ideia de projetos-

orientados, voltados para a infra-estrutura. O controle dos empréstimos passaria a ser feito 

conforme metodologia específica, modificando as burocracias dos países tomadores (LEHER, 

1998, p. 108). Ou seja, o Banco Mundial até a década de 1960 concentrava-se na meta de 

promover o crescimento econômico para o desenvolvimento das nações. Assim, até a década 

de 1960, a educação e a saúde eram secundárias para esse organismo. 

A situação começou a mudar a partir da década de 1970, com George D. Woods 

(1963-1968) e, definitivamente, na gestão de Robert S. McNamara
4
 (1968-1981) (LEHER, 

1998, p. 202). O Banco Mundial passou a ampliar os investimentos em projetos para o setor 

social, destacando-se o setor educacional, a saúde e o desenvolvimento agrícola, considerados 

de suma importância. 

Toda a reestruturação da política do Banco Mundial deveu-se, portanto, à focalização 

para a população pobre. Assim, o Banco Mundial centrou-se em direcionar as políticas sociais 

para o atendimento às necessidades básicas da população carente, com o objetivo de 

contribuir com o alívio da pobreza. 

Ao mostrar interesse no investimento em setores sociais que atuassem diretamente na 

vida dos sujeitos, o Banco Mundial adotou a estratégia político-ideológica de aliar a 

preocupação com o desenvolvimento econômico e social com as necessidades básicas 

humanas, o que veio a proporcionar uma interferência direta nas políticas dos países em 

desenvolvimento (LEHER, 1998 apud BUENO, 2012, p. 2). Passou-se a delegar à educação e 

à saúde a função de instrumentos fundamentais para o alívio da pobreza e para impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social. 

Diante da preocupação com a pobreza e das novas condicionalidades traçadas, o 

Banco Mundial redefiniu as formas de financiamento. Os projetos de empréstimos 

transformaram-se em multiprojetos que culminaram em programas integrados, dotados de 

componentes e interações complexas, organizados em áreas setoriais, sendo a educação uma 

delas. ―É neste contexto que o Banco passa a atuar, de fato na Educação‖ (LEHER, 1998  

apud BUENO, 2012, p. 3-4).  

                                                           
4
  McNamara modificou as políticas do Banco em direção a medidas tais como: a construção de escolas, 

hospitais e o melhoramento da alfabetização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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Neste cenário, é possível verificar que as políticas desenvolvidas pelo Banco Mundial 

para o setor educacional na forma de documentos, servem de diretrizes para os países em 

desenvolvimento que recorrem a seus empréstimos.  O Banco Mundial desenvolve uma 

estratégia exclusivamente para o país em questão, então identifica as prioridades do país e as 

metas para a redução da pobreza, como também, indica uma assessoria que determinará quais 

serão as prioridades e estratégias para o financiamento concedido.  

Inúmeros organismos internacionais participam ativamente desse novo bloco histórico 

conservador que se constitui desde os anos de 1990, conforme se pode ver abaixo: 

 

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o 

Diálogo Interamericano em Washington, a Corporação para o Desenvolvimento da 

Pesquisa (CINDE), a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Econômico (USAID), o Centro Internacional de Desenvolvimento de Pesquisa do 

Canadá (IDRC) e o Fundo GE, e diversas instituições semelhantes em todo o mundo 

– o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) produz em suas diversas 

parcerias, documentos de pesquisa e discussão para subsidiar ações de 

financiamento e ajuda (LEHER, 1998,  p. 108). 

 

Assim, ao analisar o documento Prioridades y estratégias para la educación do Banco 

Mundial, de 1995, observamos que o Banco deseja ajudar os países em crise, apresentando-se 

como um órgão preocupado com a situação caótica das sociedades; no entanto, uma simples 

análise revela que esta preocupação está voltada aos seus interesses de permanecer no poder, 

determinando os rumos do desenvolvimento econômico mundial e mantendo a atual estrutura 

da sociedade que se apresenta, agora, com o corte neoliberal e com a globalização da 

economia (VOLSI, 2006, p. 4). 

Do ponto de vista das agências de empréstimos internacionais, a educação é eleita 

como eixo principal para as políticas de redução da pobreza. 

A educação básica proporciona o conhecimento, as habilidades e as atitudes essenciais 

para funcionar de maneira efetiva na sociedade sendo, portanto, uma prioridade em todo 

lugar.  

 

[...] geralmente, esse nível básico inclui cerca de oito anos de escolaridade. De fato, 

em muitos países, o primeiro ciclo da educação secundária está sendo combinado 

com a educação de primeiro grau para conformar uma etapa de educação obrigatória 

conhecida como ―educação básica (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 71).  

 

Neste cenário, a educação básica, com denominações diversas em vários países, se 

tornou prioridade nos programas de ajuda e empréstimos internacionais desde 1991, logo 

depois de Jomtien e em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
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Ciência e a Cultura (Unesco) e outras agências internacionais parceiras nos programas de 

empréstimos e apoio ao desenvolvimento para os países necessitados. 

O Banco Mundial vem estimulando os países a concentrar os recursos públicos na 

educação básica, que é responsável pelos maiores benefícios sociais e econômicos e 

considerada elemento essencial para um desenvolvimento sustentável e de longo prazo assim 

como para aliviar a pobreza (VOLSI, 2006, p. 4). 

 

 

1.3 A MUNICIPALIZAÇÃO E O BANCO MUNDIAL 

 

 

A partir da década de 1970, após a promulgação da Lei nº 5.692/71, a política 

educacional foi traçada, sobretudo em Estados do Nordeste, com o objetivo de induzir a 

municipalização do ensino, transferindo encargos para o Município, sem que se efetivasse um 

investimento financeiro satisfatório nessa instância (ROSAR, 1997, p. 106).  

Ao contrário, a União efetuou uma concentração de recursos no nível federal, 

enquanto adotava a descentralização no nível do sistema educacional. Destaque para os 

projetos: Promunicípio, Edurural, Polonordeste, Pronasec e Projeto Nordeste, que foram 

financiados pelo Banco Mundial
5
, trazendo uma concepção e diretrizes educacionais definidas 

a priori por essa instituição (ROSAR, 1997, p.116).  

A municipalização do ensino como modalidade de descentralização no Brasil, somente 

na década de 1970, foi se concretizando, a partir da vinculação de recursos do Fundo de 

Participação dos Municípios para aplicação em educação. De maior destaque desenvolvido 

pelo Ministério da Educação e Cultura, a partir de 1974, foi o Projeto de Coordenação e 

Assistência Técnica ao Ensino Municipal (Promunicípio), tendo como finalidade solucionar 

os problemas do ensino municipal (ROSAR, 1997, p. 114).  

Como ressalta Rosar (1997, p. 115), o Promunicípio foi concebido como instrumento 

que viabilizaria as condições para que o Município assumisse a responsabilidade com o 

ensino de 1º grau, enquanto ao Estado caberia definir diretrizes gerais, prestar assistência 

técnica e cooperação financeira. 

                                                           
5
  Conforme a avaliação do MEC, a situação educacional das regiões Norte e Nordeste merecia atenção 

especial. O II Projeto de Educação Básica para o Nordeste, teve o apoio do Banco Mundial com um 

investimento inicial de 300 milhões de dólares. 



 
 

 

26 

O Ministério da Educação e Cultura, por meio do Departamento de Ensino 

Fundamental, estabelecia convênios com os Estados, definindo diretrizes, normas, 

competências e prevendo a cooperação financeira. Os Estados, por sua vez, estabeleciam 

convênios com os municípios, orientando-os na criação, reestruturação e dinamização de seus 

serviços educacionais, para que a vinculação e a conjugação de esforços alcançasse resultado 

efetivo (OLIVEIRA, 1997, p. 115). 

Com efeito, a partir da configuração política do Estado brasileiro, derivada da nova 

fase do capitalismo mundial, há a necessidade de um novo reordenamento com base na 

descentralização, que dê conta do ajustamento de suas políticas ao projeto hegemônico da fase 

atual desse sistema econômico. Com isso, a adoção do paradigma da descentralização, que 

confere às unidades subnacionais a responsabilidade da promoção das políticas, sobretudo as 

sociais, é central nesse novo ordenamento político.  

Azevedo (2001), destaca que ―as políticas planejadas pelos governos federal e 

estaduais para serem executadas nos municípios, desconsideram muitas vezes, as suas 

prioridades e especificidades, acabando por se limitarem às ações de cunho administrativo e 

institucional‖. Entende-se por ―se limitarem às ações de cunho administrativo e institucional‖ 

as ações que os municípios desenvolvem acerca de suas compreensões e necessidades 

ideológicas. 

Segundo Romualdo Oliveira (1997, p. 176),  

 

[...] a descentralização pode significar a possibilidade de aumentar a participação 

não dos indivíduos em geral, mas de determinados indivíduos e grupos. Para certas 

conjunturas pode ocorrer o deslocamento do poder do governo central para os 

governos locais que permita garantir a hegemonia dos grupos que detêm o seu 

controle‖. E que ―essas possibilidades evidenciam que, na realidade, as políticas 

governamentais se definem como resultado de uma luta, portanto, não há consenso 

nem mesmo entre as facções do bloco político no poder.  

 

Dessa forma, conclui-se que as diretrizes essenciais empreendidas a partir dos anos de 

1990 como: descentralização administrativa e financeira, prioridade para o ensino 

fundamental, municipalização, dentre outras estão em consonância com a redefinição das 

funções do Estado em relação aos serviços públicos, oriunda, também, dos movimentos 

internacionais. 

 

1.4 O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
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A história da municipalização do ensino, no Brasil, iniciou-se com o Ato Adicional de 

1834 e se concretizou com a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61. Ela está ligada à história 

da democratização política por que passou o País, que consagrou o princípio da 

descentralização. A ideia de municipalização do ensino no Brasil está associada à doutrina 

política e social da Constituição de 1946. A ideia inicial era transferir para os municípios 

todos os encargos do ensino primário não municipalista em termos de administração do 

ensino, sob o título de descentralização (ROSAR, 1997, p. 106). Deve-se ressaltar que é na 

LDB de 1961 que, pela primeira vez na legislação do ensino de abrangência nacional, fez-se 

de maneira explícita, menção à gestão do ensino em nível de município (SILVA, 2003). 

Entretanto, foi só com a Lei nº 5.692/71, que o princípio da municipalização do ensino 

fundamental apareceu na legislação. A Lei nº 5.692/71 delegou aos Estados e Municípios as 

responsabilidades no desenvolvimento do ensino nos diferentes graus, visando à progressiva 

passagem para a responsabilidade municipal do encargo e serviço de educação, especialmente 

de 1º grau. 

A Constituição, promulgada em 5 de outubro  de 1988, considera a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, como entes autônomos na organização político-

administrativa da República do Brasil.  Dessa forma, a Constituição de 1988 colocou o 

Município como sistema de educação ao lado da União, Estados e Distrito Federal.   

Pela primeira vez, sem falar de municipalização, dá autonomia aos Municípios para a 

criação de sistemas municipais, situando o Município como espaço real de poder. A 

Constituição de 1988 não prevê a municipalização do ensino fundamental, o que ela prevê, é 

que os Municípios atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

Ainda fixou, no parágrafo 2º que: ―Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na pré-escola‖; no parágrafo 3º: ―Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio‖ e no parágrafo 4º, cita as formas de 

organização dos sistemas: ―[...] na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e 

Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório‖ (BRASIL, 1988). 

A questão central da educação é que todo o ensino seja de qualidade. ―O município é 

apenas co-responsável, junto com o Estado e a União, pela qualidade de ensino‖ (GADOTTI, 

1998, p. 249).  

O regime de colaboração entre os entes federados, supõe a existência de sistemas 

municipais de educação ou, pelo menos, de estruturas municipais adequadas para o 

desenvolvimento da educação básica. O regime de colaboração será mais facilmente 
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implantado na medida em que as municipalidades dispuserem de estruturas consolidadas em 

sistemas municipais de educação.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), a Emenda 

Constitucional nº 14/96, a Lei nº 9.424/96 e o Decreto Federal nº 2.264/97, houve um 

fortalecimento da descentralização do ensino. 

Como já foi discutido, na década de 1990 constata-se uma grande modificação no 

cenário educacional brasileiro. Entre as decorrências das medidas legislativas, surgem a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a Lei do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 

substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) em consonância com a Constituição 

Federal de 1988, definiu o papel do Município como ente federativo autônomo, na questão da 

formulação e da gestão da política educacional, com a criação do seu próprio sistema de 

ensino. Entende-se por ―criação do próprio sistema de ensino‖ quando na LDBEN, com 

respaldo nos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal, afirmam, respectivamente, a 

competência dos municípios para ―legislar sobre assuntos do interesse local‖ e ―suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber‖. Assim, o inciso III do artigo 11 da LDB 

estipula que cabe aos municípios ―baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino‖. 

Quase que simultaneamente à edição da LDB, foi sancionada a Lei Federal nº  9.424 

de dezembro de 1996. Esta Lei regulamentou o Fundef, estabelecendo a forma de organização 

e funcionamento do Fundo a que se refere a EC nº 14/96. Além disso, definiu a procedência 

dos recursos do Fundo e disciplinou a forma de se proceder à distribuição proporcional dos 

recursos entre os Estados e seus Municípios.  

Dessa forma, os novos dispositivos constantes na tríade: EC nº 14/96, LDB nº 

9.394/96 e da Lei nº 9.424/96, caracterizados por uma nova racionalidade de natureza 

econômico-financeira, vem marcando consideravelmente o atual contexto das políticas 

educacionais no Brasil (COSTA, 2009, p. 6). 

 

1.5 MUNICIPALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 



 
 

 

29 

O processo de municipalização em São Paulo teve início em 1995 com um amplo 

levantamento junto às prefeituras do estado sobre o trabalho educacional que vinham realizando 

na educação infantil e abrindo o debate para se iniciar a municipalização do ensino fundamental. 

Ao Estado de São Paulo coube o papel de articulador e integrador do projeto 

educacional e à Secretaria de Educação coube a liderança desse processo. Era preciso 

assegurar os preceitos constitucionais definidos na Constituição Federal de 1988 que no seu 

artigo 211, parágrafo 2º, define a obrigatoriedade dos Municípios atuarem prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil. 

Enquanto a Secretaria realizava as primeiras conversas com os Municípios a título de 

esclarecimentos iniciais sobre a proposta de municipalização iniciou-se um estudo do perfil 

socioeconômico e educacional dos Municípios em parceria com a Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo (Fundap) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (Seade). No mesmo período foram realizadas palestras nas diferentes regiões do Estado 

a pedido dos prefeitos, das Câmaras Municipais, dos educadores para esclarecer a proposta e 

suas implicações, conforme se verifica no site da SEE/SP (SÃO PAULO, 2013b). 

Inicialmente, em 1996, apenas 46 Municípios iniciaram a sua rede parcial de ensino 

fundamental. No 2º semestre de 1996 foi aprovada no Congresso Federal a Emenda 14 que 

criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef)
6
 e a Lei nº 9.424/96 que veio assegurar os recursos necessários para 

cumprir com as metas do ensino fundamental como também a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96 recomendando a descentralização do ensino. 

A partir de 1997 intensifica-se a procura dos Municípios para iniciar o processo de 

municipalização da educação, diante da aprovação da Emenda 14 e da Lei 9.424/96 (Lei do 

Fundef) que entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 1998, onde os recursos dos 

Municípios referentes às verbas vinculadas constitucionalmente para a educação, no valor de 

15% dos recursos de repasse seriam destinados ao ensino fundamental (1ª a 8ª séries) e só 

haveria possibilidade de retirar o recurso de acordo com o número de alunos existentes no 

ensino fundamental, tanto do Estado como dos Municípios. 

Em tempo, como complemento destaca-se os decretos e resoluções acerca do projeto 

de municipalização do ensino no Estado de São Paulo. 

O Fundef é composto por recursos dos 645 Municípios e do Estado de São Paulo o que 

dará o total que será dividido por todos os alunos do Estado cadastrado no Censo Escolar e 

                                                           
6
  Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). 

O Fundef é composto por recursos dos Municípios e do Estado. 



 
 

 

30 

formará o per-capita aluno-ano que tanto Municípios como o Estado receberão em conta 

própria para o Fundef e para realizar o ensino fundamental. A responsabilidade pelo ensino 

fundamental além de ser um dever do Município passa a ser um direito, porque seus recursos 

estão retidos no Fundef. 

Dessa forma, como a rede do ensino fundamental estava quase toda sob a 

responsabilidade do Estado para municipalizar foi preciso a elaboração de um instrumento, o 

Convênio de Parceria Educacional Estado-Município para o Ensino Fundamental de acordo 

com o Decreto nº 43.072/98 (SÃO PAULO, 1998), onde assinam a Secretaria Estadual de 

Educação (SEE/SP) e a Prefeitura Municipal. 

 No Decreto nº 43.072/98, destaca-se a parceria entre Estado e Município – convênios 

estabelecidos no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 

Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994 –, de modo a assegurar a universalização do ensino 

fundamental obrigatório.  

 Os objetivos gerais do convênio entre Estado e Município a partir de março de 1996, 

evidenciam: viabilizar a assunção integral ou parcial, pelo Município, dos serviços referentes 

à gestão do ensino fundamental; sistema de cooperação com os Municípios, envolvendo a 

transferência de recursos humanos, materiais e financeiros, para que estes assumam de forma 

integrada as responsabilidades pelo ensino fundamental; fortalecer a autonomia do poder local 

na busca de uma escola pública de qualidade para todos; garantir assistência técnica, 

pedagógica, administrativa e gerencial aos Municípios, para que estes desenvolvam o ensino 

fundamental em conformidade com as diretrizes constitucionais; colaborar com a capacitação 

das redes municipais de ensino, visando à manutenção de um padrão de qualidade de ensino 

para todas as escolas; criar mecanismos de compensação que superem as desigualdades 

financeiras, administrativas e técnicas dos Municípios na implementação dos programas 

educacionais; instituir uma sistemática de avaliação dos sistemas de ensino, visando ao seu 

aprimoramento. 

  Quanto às obrigações do Município, verificamos: criar ou adequar o Conselho 

Municipal de Educação, observada a Lei nº 9.143, de 9 de março de 1995, e o art. 4º, § 1º, 

inciso IV, e § 3º, da Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de l996; elaborar o Plano 

Municipal de Educação, integrando-o às políticas e planos educacionais do Estado, em 

consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação; instituir ou adequar o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de acordo com as diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação; garantir condições para continuidade das Associações de Pais e 

Mestres ou entidade similar, assegurando a presença de instituições auxiliares da escola; 
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assumir a gestão das escolas municipalizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

da data de assinatura deste  convênio. 

  Podemos constatar que o financiamento da educação no Brasil, é tratado no texto 

constitucional, diretamente, apenas nos artigos 212 e 213, e no artigo 6º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) o financiamento é tratado no Título VII, ―Dos Recursos Financeiros‖, compreendendo 

os artigos 68 a 77.  

  O Fundef representou uma subvinculação dos recursos vinculados à educação. Este 

Fundo, de natureza contábil foi instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal a 

partir de 1º de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 2006
7
. 

  Com o término do prazo do Fundef previsto para dezembro de 2006, os municípios 

não teriam como arcar com os alunos sob sua responsabilidade, enquanto os governos 

estaduais ficariam numa situação confortável. Tendo em vista esse cenário por meio da 

Emenda Constitucional nº 53 foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), posteriormente 

regulamentado pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007.  

  O Fundeb abrange toda educação básica, desde a educação infantil (creches e pré-

escolas), o ensino fundamental, o ensino médio e todas as modalidades inclusive a educação 

especial e a educação de jovens e adultos.  

  Assim como o Fundef, o Fundeb é um fundo de natureza contábil, instituído em cada 

unidade da federação, com duração de 14 anos (até 2020). Com o alcance do Fundeb sobre 

toda a educação básica, novos impostos foram incorporados para compor o fundo. 

  Em tempo, o Fundeb não é uma conta única, mas 27 fundos – um para cada estado e o 

Distrito Federal. Cada ente federado é obrigado a depositar 20% dessa arrecadação em uma 

conta específica para o fundo. A União complementa quando esse repasse não atinge o valor 

mínimo estabelecido para cada aluno ao ano – em 2010, foi de R$ 1.414,85.  

  Para acompanhar todo esse trâmite e dar mais transparência, se faz necessário a 

existência de um Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Por lei, todo 

município deve ter um. A principal função do órgão é acompanhar e controlar a distribuição, 

                                                           
7
  O Fundef vigorou até 31 de dezembro de 2006 e era composto de 15% dos recursos provenientes da 

arrecadação das seguintes receitas: Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto 

Sobre Produtos Industrializados (IPI); e IPI – Exportação, referente à Lei Complementar nº 87 (Lei Kandir), 

além dos recursos da União para complementar os fundos estaduais, que não atingiam o valor mínimo anual 

por aluno (Costa, 2009, p. 2). 
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transferência e aplicação dos recursos. Ele deve ser formado por representantes do poder 

local, professores, diretores, pais de alunos e servidores.  
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CAPÍTULO 2 – A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DO ENSINO 

EM SUZANO 

 

 

2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO 

 

 

Onde atualmente fica o bairro do Baruel existia, há muitos séculos, antes mesmo da 

chegada dos colonizadores portugueses, uma tribo indígena guarani, os muiramomis, 

conhecidos como os guerreiros ―pés largos‖. 

No final do século XVI, com a consolidação da Vila de São Paulo do Piratininga (São 

Paulo), os índios que habitavam a região sul do município, estes conhecidos como guaianazes, 

começaram a fugir da ação dos bandeirantes se deslocando para o território dos ―pés largos‖. 

A invasão do território provocou a reação imediata dos guerreiros ―pés largos‖. O 

conflito foi tão intenso que o frei Salvador Baruel foi chamado para intermediar a crise. 

Durante anos, o frei Salvador Baruel, seu irmão padre Francisco Baruel e outros irmãos não 

religiosos se instalaram na região e, por volta de 1660, construíram a capela dedicada a Nossa 

Senhora da Piedade, ajudando a controlar a rivalidade entre as tribos, os novos aventureiros e 

os bandeirantes que rondavam a região em busca de ouro. 

As mesmas trilhas utilizadas pelos índios passaram a ser um dos principais acessos 

rumo ao litoral, partindo da Vila de São Paulo do Piratininga e de Mogi das Cruzes (à qual o 

território pertencia), margeando o rio Guaió. Com o alargamento das trilhas, o caminho 

passou a ser chamado de Estrada Real do Guaió. Nesta rota passava-se pelo morro do 

Suindara e pela Capela da Piedade, conhecida nessa época por Piedade de Taiaçupeba, pois, 

além da Capela, já havia um povoado adjacente que também era cortado pelo rio Taiaçupeba. 

Em meados desse século, toma posse da terra na região outro membro da família 

Baruel, o capitão Antônio Francisco Baruel, que manteve no local uma próspera fazenda, 

chamada de lavras do Baruel, trazendo para trabalhar os primeiros escravos negros. 

A família Baruel permaneceu na região até meados do século XIX, quando a maioria 

das minas de ouro se extinguiu. No ano de 1870 é formada a primeira escola do distrito de 

Suzano. O comércio começa a se firmar com a construção do primeiro armazém de secos e 

molhados da família Pereira, a carvoaria do imigrante italiano Roberto Bianchi, entre outros. 
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Ao atrair uma quantidade cada vez maior de novos imigrantes, o povoado começou a se 

desenvolver rapidamente. 

Um dos últimos fatos relevantes da região do Baruel foi justamente a reconstrução da 

igreja pelo imigrante italiano Roberto Bianchi, pois esta havia ruído anos antes. Para festejar a 

reconstrução da igreja e a restauração da imagem de Nossa Senhora da Piedade, Roberto e 

Ernestina Bianchi iniciaram  a festa do Baruel, que se mantém até os dias de hoje, tornando-se 

a festa mais tradicional de Suzano (SUZANO, 2012).  

Nos fins do século XIX, aproximadamente 1875, a companhia Ferrocarrile construiu a 

Estrada de Ferro São Paulo-Rio, que ligava Mogi das Cruzes a São Paulo, com os trilhos 

passando pelos campos de Mirambava, centro atual de Suzano, onde havia uma parada para 

abastecimento de lenha, denominada Parada Piedade, em referência à capela que estava a 15 

km daquele ponto. 

Com a distância entre a linha férrea e o povoado de Baruel, iniciou-se o crescimento 

de um novo povoado no entorno da Parada Piedade. Alguns anos mais tarde, em 1879, no 

desempenho de suas funções, Antônio Marques Figueira, jovem português, feitor da estrada 

de ferro, estabeleceu-se na região. 

Em pouco tempo, Antônio e seu irmão Thomé Marques Figueira notaram que o rápido 

aumento de moradores naquela localidade exigia que se projetasse o crescimento da cidade e, 

com a ajuda de vários moradores locais e também de algumas autoridades, elaboraram a 

planta da região central da cidade, que mais tarde foi aprovada pelo então ministro de Obras 

Públicas, general Francisco Glicério, recebendo o nome de Vila Concórdia. 

Devido à proximidade da estação com o rio Guaió, os moradores não chamavam a 

localidade nem de Vila Concórdia e nem tão pouco de Parada Piedade e sim de Guaió. 

Já primeira década do século XX, o desejo de uma nova estação para passageiros foi 

alcançado após forte movimentação das lideranças locais. As reivindicações por melhorias 

nas instalações da parada de trens foram levadas ao engenheiro residente da ferrovia doutor 

Joaquim Augusto Suzano Brandão que, após desenvolver criterioso estudo, atendeu às 

reivindicações, com a inclusão das desejadas obras em seu plano de trabalho. 

A nova estação foi construída dentro dos padrões da época e, como forma de 

demonstrar o reconhecimento pelos serviços prestados à localidade pelo doutor Suzano 

Brandão, os moradores acharam por bem rebatizar a parada férrea com seu nome. Em 

dezembro de 1907, a Parada Piedade passou a chamar-se Estação Suzano, uma homenagem a 

seu idealizador. E em 11 de dezembro de 1908, a vila também passou a ser chamada 

oficialmente pelo nome de Suzano. 
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O povoado experimentou constante crescimento e, em dezembro de 1948, foi 

emancipado de Mogi das Cruzes. Em dois de abril de 1949 foi dada posse ao primeiro 

prefeito, Abdo Rachid, e aos vereadores e esta data tornada festiva por conta da emancipação 

da antiga Vila. 

Quando se tornou município, Suzano já abrigava 563 indústrias e 5.274 empresas; 

juntando a isso o fato de ter um setor comercial diversificado, com centros comerciais nos 

distritos de Boa Vista e Palmeiras, além do Centro. 

O município estava, em 2009, entre os vinte que mais arrecadavam Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no estado de São Paulo. Cabe destacar que o 

crescimento industrial de Suzano foi impulsionado em razão de possuir locais disponíveis 

para a instalação de empresas e por ter acesso a rodovias que levam ao interior e litoral do 

estado. Na ocupação formal, encontravam-se 43.218 empregos em 2009, apenas, em parte, 

ocupados por moradores do município. 

Suzano conta com uma forte economia industrial, com diversidade de segmentos, porém, 

concentrados nos segmentos químico e de papel e papelão. Há a presença de indústrias importantes 

como: NSK, Mitutoyo, Suzano Papel e Celulose, Nadir Figueiredo, Clariant, Orsa, Nalco do Brasil, 

Gyotoku, Tsuzuki, CBD Mecânica Industrial e Komatsu, etc. O segmento químico e o de papel e 

papelão significam mais da metade (55%) do ICMS arrecadado no município. 

Diretamente por Suzano, passam as rodovias Índio Tibiriça e Henrique Eroles. Suzano 

tem acesso direto à Ayrton Senna,  indireto à Mogi-Dutra e, consequentemente à própria 

Dutra. Destacam-se, ainda, em Suzano, a produção agrícola e a produção de flores, o que, 

num passado ainda não muito distante, rendeu-lhe o título de Cidade das Flores. 

Suzano hoje possui 72% de seu território em Área de Proteção aos Mananciais (APM), 

com parte do território em Área Natural Tombada da Serra do Mar e de Paranapiacaba 

(SUZANO, 2012). 

  O aniversário do município é comemorado no dia 2 de abril, data que coincide com a 

posse do primeiro prefeito do município.  

 

 

2.2 EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SUZANO 

 

 

A primeira escola de Suzano foi construída no bairro do Baruel, junto à Igreja Nossa 

Senhora do Pilar, em 1870, com uma cadeira de primeiras letras para o sexo masculino.  
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Já no século passado, o artigo 1º da Lei Municipal nº 9
8
, a primeira lei que trata da 

educação depois da emancipação política ocorrida em 1949, menciona a criação das seguintes 

escolas: 

 

I – Escola Mista Municipal do Bairro do Baruel; 

II – Escola Mista Municipal Antonio Marques Figueira; 

III – Escola Mista Municipal do Bairro do Tijuco Preto; 

IV – Escola Mista Municipal José Corrêa Gonçalves; 

V – Escola Mista Municipal José da Costa Conceição. 

 

Eram escolas pequenas. A lei, em seu artigo 2º, diz: ―Somente serão postas em 

funcionamento as escolas que contarem com a matrícula de, no mínimo, 30 (trinta) crianças 

de sete anos para cima‖. 

 No artigo 3º, a seleção dos professores se faria ―com base nas notas de Pedagogia e 

Psicologia obtida pelos mesmos no curso; no tempo de formatura e no tempo de residência no 

Município‖. Já o artigo 4º estabelece ―Não havendo professores nestas condições, para 

provimento de todas as escolas, a Prefeitura poderia nomear professores residentes fora do 

município, desde que se comprometam a fixar, em prazo razoável, sua residência no 

Município‖. 

Como currículo, nas escolas rurais, além do ensino primário, seriam ensinados 

rudimentos de avicultura, pomicultura, apicultura e horticultura, desde que fossem doados 

terrenos suficientes e em lugar apropriado artigo 8º. Ainda, segundo o artigo 9º, dessa mesma 

lei,  

 

[...] o ensino é obrigatório, segundo determina a Constituição Federal, e os pais que 

não procurarem matricular seus filhos em estabelecimento de ensino primário, desde 

que residam dentro de um raio de 2 (dois) quilômetros, ficam sujeitos à multa de Cr$ 

200,00 a Cr$ 500,00, sem prejuízo de outras penalidades previstas no artigo 149 e 

seus parágrafos do Decreto n. 17.698 de 26 de novembro de 1947. 

 

Por fim, conforme o artigo 12, a ―Prefeitura distribuiria anualmente prêmios em livros 

ou objetos úteis ao ensino, aos dois melhores alunos de cada classe, com nota nunca inferior a 

80 (oitenta), sendo dois prêmios para comportamento, dois para aplicação e dois para 

assiduidade‖. 

Ao tratar da criação das escolas, fixando normas para admissão de seus profissionais 

docentes, do currículo, da obrigação dos   pais e de indicativos de avaliação dos alunos, essa 

Lei pode ser considerada o primeiro Plano de Educação Municipal de Suzano. 

                                                           
8
  A Lei Municipal de nº 009, de 23 de maio de 1949 trata sobre a criação das primeiras escolas do município 

de Suzano. 
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A situação da educação no município é hoje bastante distinta em relação ao momento 

desta primeira lei. Na educação básica, a Rede Municipal conta com 80 escolas, incluindo 

creches conveniadas; a Rede Estadual com 45 escolas e uma Escola Técnica (Etec); a rede 

particular, com 35 unidades, e a rede Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), com cinco unidades. 

A população em idade escolar, de 0 a 24 anos, totaliza 138.071 habitantes, 48,5% da 

população total, calculada em 284.356 habitantes, no ano de 2009 (Fundação Seade). 

Observe as tabelas: 

 

Tabela 1 – População em idade escolar por faixa etária – 2010 

 

Faixa Etária Total 

0 a 3 anos 19.766 

4 a 6 anos 15.354 

6 anos 5.166 

7 a 10 anos 21.089 

11 a 14 anos 21.506 

15 a 17 anos 15.916 

18 a 19 anos 10.816 

20 a 24 anos 28.458 

TOTAL 138.071 

Fonte: Fundação Seade 

 

Ao analisarmos os dados da tabela 2, a seguir, constata-se que a Rede Municipal de 

Ensino, em 10 anos, teve um crescimento significativo. De 13.167 matrículas, em 2000, o 

atendimento foi ampliado para 24.531 alunos em 2010. Esse crescimento justifica-se devido ao 

crescimento do atendimento no ensino fundamental (séries iniciais), nas creches e educação 

infantil. Contudo, o atendimento na modalidade da educação infantil (zero a cinco anos e 11 

meses) ainda é insuficiente, principalmente nos serviços prestados às crianças de zero a três anos. 

 

Tabela 2 – Matrículas na Rede Municipal e Estadual por modalidade de ensino 

 

Etapas e 

modalidades 

da educação 

básica 

 

Municipal 

2000 

 

Estadual 

2000 

 

Municipal 

2005 

 

Estadual 

2005 

 

Municipal 

2010 

 

Estadual 

2010 

Educação 

infantil 

6.748 -- 5.130 -- 8.846 -- 
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Fundamental 

– anos iniciais 

5.136 13.677 14.920 10.584 14.586 6.863 

Fundamental 

– anos finais 

-- 21.994 -- 19.511 -- 22.042 

Ensino médio -- 13.622 -- 13.219 -- 13.588 

EJA – anos 

iniciais 

908 -- 1.063 -- 746 -- 

EJA – anos 

finais 

-- 1.830 -- 2.708 -- 1.458 

EJA – ensino 

médio 

-- 2.262 -- 3.448 -- 3.257 

Educação 

especial 

375 46 201 18 353 75 

TOTAL 13.167 53.431 21.314 49.488 24.531 47.283 

             Fontes: Censo Escolar / MEC 

Sistema GDAE – Gestão Dinâmica da Administração Escolar 

Sistema Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

Arquivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Suzano 

 

 

A tabela a seguir, reafirma o crescimento no ensino fundamental nas séries iniciais da 

Rede Municipal. 

 

Tabela 3 – Número de matrículas na educação fundamental nos anos iniciais e finais por rede de ensino 

Sistema Sistema Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

GDAE – Gestão Dinâmica da Administração Escolar 

Arquivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Suzano 

 

 

A próxima tabela destaca o número de docentes em Suzano por rede de atendimento 

em 2009. 

 

 

  2000   2005   2010  

 ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

Total ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

Total ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

Total 

Estadual 13.667 21.994 35.661 10.584 19.511 30.095 6.863 22.042 28.905 

Municipal 5.136 --- 5.136 14.920 --- 14.920 14.586 --- 14.586 

Privada 1.560 1.652 3.212 1.950 1.892 3.842 2.092 2.168 4.260 

TOTAL 20.363 23.646 44.009 27.454 21.403 48.857 23.541 24.210 47.751 
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Tabela 4 – Docentes por rede de atendimento – 2009 

 

DOCENTES POR REDE DE ATENDIMENTO – 2009 

 

 Pré-Escola Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

TOTAL 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 0 1.195 689 1.884 

Municipal 255 470 0 725 

Privada 65 290 131 486 

TOTAL 320 1.955 820 3.095 

Fonte: IBGE/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) Censo Educacional 2009. 

 

Atualmente, diferente do previsto na lei municipal de 1949, os docentes não residem 

em sua totalidade no município. Muitos se deslocam de diferentes localidades da grande São 

Paulo e muitos chegam a atuar em redes localizadas em mais de um município. 

 

 

2.3 DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO EM SUZANO 

 

 

A partir deste momento, faremos um detalhamento sobre as modalidades da educação 

básica (creche, educação infantil e ensino fundamental) no município de Suzano no período 

de 2010 a 2012, segundo a pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)
9
, que 

apresentou um relatório bem específico sobre a situação do município de Suzano, e em 

especial, do campo educacional.  

 

 

2.3.1 Creches  

 

 

Apesar da maior necessidade de vagas, as crianças de famílias de renda mais baixa 

utilizam menos as creches. O uso das creches poderia ampliar as possibilidades de 

                                                           
9
  Dados obtidos segundo Estudos sobre a Situação Educacional e Social no Município de Suzano, produzido 

pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) 2005. A partir do relatório produzido pelo Centro de Estudos 

Metropolitanos – CEM, para a Prefeitura Municipal de Suzano, foi possível traçar um resumo do diagnóstico 

da situação educacional do município.  
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rendimentos dessas famílias. Um bom critério para a alocação de recursos na rede de creches 

seria o investimento nas áreas mais vulneráveis socialmente e com grande proporção de 

crianças de 0 a 6 anos. Essas regiões, de acordo com a pirâmide etária elaborada a partir dos 

dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são os distritos de Boa Vista e 

Palmeiras.  

De acordo com estudos do CEM é notável que a localização das creches se concentre 

na região central e bairros adjacentes, devido ao fato de serem próximos ao ambiente de 

trabalho dos pais.  

Nota-se que a distribuição dos equipamentos coincide com os núcleos urbanos mais 

consolidados, causando algumas contradições como, por exemplo, no que se refere à região 

central, cuja proporção de crianças por bairros é a menor do município, mas, ao mesmo 

tempo, possui a maior concentração de equipamentos por creche. É possível, contudo, afirmar 

que a oferta de vagas em creches na área central tende a atender crianças moradoras de outras 

áreas, uma vez que os pais podem preferir uma escola próxima ao trabalho.  

A partir do relatório do CEM, observa-se que nos últimos cinco anos houve expansão 

da oferta de vagas de creche no município, porém a taxa de atendimento é de apenas 5,69% da 

população de 0 a 3 anos.  

Segundo o setor da Demanda Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME) o 

número de Núcleos de Desenvolvimento Infantil (NUDI) é de três unidades e o número de 

creches é de 11unidades. 

 

 

2.3.2 Educação infantil 
10

 

 

 

A educação infantil corresponde aos alunos de 4, 5 e 6 anos, ou seja, o chamado G4, 

G5 e SIM (Sistema Inicial Municipal), respectivamente. A concentração de crianças nas 

idades de quatro e cinco anos em relação à população total se dá principalmente nas regiões 

da Cidade Miguel Badra, Residencial Nova América e Jardim das Lavras. Enquanto o centro 

e seu entorno (Parque Maria Helena, Jardim Miriam, Vila Amorim, Vila Colorado, Vila 

Figueira, Jardim Realce e Parque Residencial Casa Branca) essa proporção é mais reduzida.  

                                                           
10

 Os dados obtidos pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) em 2005 referentes à educação infantil no 

município de Suzano, baseia-se nas etapas de ensino em vigência no País do mesmo ano. Entretanto, houve 

alteração após a implantação da Lei n° 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 que regulamentou o ensino 

fundamental para nove anos. Assim, a educação infantil passou a corresponder à faixa etária de 0 a 5 anos.  
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O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece metas de atendimento para a faixa 

etária de 4 a 6 anos de idade que seria o de atender 60% das crianças e em médio prazo 

atender 80%. Com a redefinição da entrada das crianças com seis anos no ensino fundamental 

(SIM), as metas valem só para as crianças de 4 e 5 anos. 

A frequência à educação infantil está muito ligada à proximidade e facilidade de 

acesso entre a casa do aluno e a escola. A ausência de escolas em algumas áreas da cidade 

(principalmente na região sul) dificulta o acesso de crianças que moram mais longe.  

Segundo relatório do CEM, existem bairros do município em que a oferta de vagas 

não é suficiente para atender as crianças residentes na localidade e, muitas vezes, nem mesmo 

a oferta de equipamentos é adequada. Também se salienta a desigualdade de acesso à pré-

escola em termos de renda, especialmente nos anos iniciais, pois a proporção de crianças de 4, 

5 e 6 anos de idade em domicílios pobres que frequentam a pré-escola é muito menor em 

comparação às crianças de famílias de maior renda. Fato que gradativamente está sendo 

superado, uma vez que foram adquiridos ônibus para o transporte escolar dos alunos e há a 

construção de novas unidades escolares, principalmente nos bairros distantes do centro 

(região de Palmeiras e Boa Vista).  

De acordo com o Setor de Demanda da (SME), o número de Escolas Municipais de 

Educação Infantil (Emeis) em atendimento são 16 unidades escolares.  

 

 

2.3.3 Ensino fundamental  

 

 

A responsabilidade pelo ensino fundamental (1º ao 5º ano), tem sido repassada aos 

municípios pelo Estado desde a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em 1998.  

Desde a implantação da municipalização com a criação da Lei nº 3.198, de 24 de 

dezembro de 1997, o município de Suzano passou a ser responsável pela criação de escolas de 

ensino fundamental e pela criação de funções no quadro dos servidores da área da educação.  

Podemos observar que as taxas de atendimento às crianças de 7 a 10 anos são 

superiores à população com idade a ser atendida (taxa de atendimento de 120,9%), fazendo 

com que o número de vagas necessárias ao atendimento das crianças seja maior que o número 

total de crianças nessa faixa etária (CEM).  
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A porção norte do município, especialmente o loteamento Cidade Miguel Badra, que, 

sozinho concentra 13% do total de crianças entre 6 e 10 anos e a região de Boa Vista, 

juntamente com o eixo ao longo da Rodovia Índio-Tibiriçá, ao sul do município, apresentam a 

maior concentração de crianças, muito acima da média do restante do território municipal.  

Em termos de indicadores educacionais, segundo estudos sobre a situação educacional 

e social no Município de Suzano, produzido pelo CEM, nota-se que a Rede Municipal 

apresentou uma expansão notável de atendimento no município nos últimos anos e ainda que 

há um número significativo de crianças (e jovens) acima da faixa etária esperada frequentando 

os primeiros anos do ensino fundamental regular, situação conhecida como ―distorção idade-

série‖ que deve também ser levado em conta no planejamento das políticas educacionais e, 

especialmente, na projeção por demanda por vagas.  

O número de Escolas Municipais do Ensino Fundamental (Emefs) e Escolas 

Municipais de Educação Infantil e Fundamental (Emeifs) totalizam 55 unidades escolares no 

município, sendo que 27 são Emefs e 28 Emeifs. 

 

 

2.4 A MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SUZANO 

 

 

Com base no Decreto nº 40.673, de 16/02/96 que “Institui o Programa de Ação de 

Parceria Educacional Estado-Município, com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental 

através de ação conjunta dos poderes executivos Estadual e Municipal‖, e a Resolução SE nº 

85, de 31/05/2002, publicada no DOE de 01/06/02, que dispõe sobre a transferência de 

escolas e classes estaduais da parceria educacional Estado-Município, no período de 1999 a 

2001, observamos a relação de escolas do município de Suzano a serem municipalizadas.  

De acordo com o artigo 1º, 

 

Ficam transferidas para as Administrações Municipais, em cumprimento aos 

objetivos do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para 

atendimento ao Ensino Fundamental, as escolas e classes estaduais que integram a 

presente resolução. (SÃO PAULO, 2002).  

 

A municipalização em Suzano ocorre em 1997, com a criação da Lei nº 3.198, de 24 

de dezembro de 1997 (SUZANO, 1997). Com esta Lei em vigência, no artigo 3º observa-se a 

criação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). Juntamente com a criação 

das escolas de ensino fundamental, houve a criação de funções no quadro dos servidores da 



 
 

 

43 

área da educação objetivando assim, a implementação do ensino fundamental no município de 

Suzano. Com a Lei, foram criadas vagas para as seguintes funções: supervisor de ensino de 

educação infantil; diretor de escola; coordenador pedagógico; professor de ensino 

fundamental – 40h; professor de ensino fundamental – 30h, professor de ensino fundamental 

– 20h. 

 Outro fator relevante destaca-se no artigo 12: 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a, por ato próprio, transformar, sempre que 

necessário, as EMEI’s – Escolas Municipais de Educação Infantil que disponham de 

espaço físico para atender a demanda do ensino fundamental, em Escola Municipal 

de Educação Infantil e Fundamental. (SUZANO, 1997). 

 

  De acordo com a Lei Orgânica do Município de Suzano (2013b), especificamente no 

artigo 187, fica claro que: 

 

O Município organizará e manterá Sistema de Ensino Próprio, em regime de 

colaboração com o Estado, com extensão correspondente às necessidades locais de 

educação geral e qualificação para o trabalho, respeitada as diretrizes e as bases 

fixadas pela Legislação Federal e as disposições supletivas da Legislação Estadual. 

 

  E, no artigo 189, ―O Município responsabilizar-se-á, prioritariamente, pelo atendimento, 

em creches e pré-escolas, às crianças de zero a seis anos de idade, e pelo ensino fundamental, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria‖ (SUZANO, 2013b). 

Segue a relação das primeiras escolas municipalizadas no município de Suzano, bem 

como a série e se foi uma adesão (parcial/total) de 1999 a 2001: 

Tabela 5 – Relação de escolas municipalizadas (1999 a 2001) 

 

Relação de escolas Série Adesão por escola 

Euclides Igesca 1ª a 4ª T 

Roberto Bianchi 1ª a 4ª P 

Therezinha Pereira Lima Muzel Profa. 1ª a 4ª T 

Mônica F. Pinheiro Maida Profª. 1ª a 4ª T 

Bairro dos Fernandes 1ª a 4ª T 

Antonio Maschietto Prof. 1ª a 4ª T 

Jardim Margareth 1ª a 4ª T 

Manoel Vicente Ferreira Filho Prof. 1ª a 4ª T 

Noemia Real Fidalgo Profª.   1ª a 4ª T 

Ruy Ferreira Guimarães Prof. 1ª a 4ª T 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Suzano 
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 Após uma extensa verificação entre as diversas leis que tramitam na Câmara 

Municipal e que tratam especificamente sobre o sistema educacional em Suzano, observamos 

a Lei Municipal nº 2.810, de 29/10/1993, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 

de Suzano, para o período de 1994 a 1997.  

A inserção desta lei na presente pesquisa, faz-se necessária uma vez que, ela trata 

sobre o convênio de cooperação com o Governo do Estado de São Paulo e indicou como 

prioridade em seu orçamento anual, construções, reformas e ampliações em espaços escolares.  

Posteriormente trataremos sobre o Projeto de Lei nº 76/2012 que dispõe sobre o Plano 

de Educação de Suzano, que traz novas perspectivas para a Educação em Suzano após a 

realização do 1º Congresso Municipal de Educação e por se tratar da continuidade das 

políticas públicas no município.  

Entre os inúmeros programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei 

Orçamentária, conforme indica o artigo 2º da Lei nº 2.810, de 29/10/1993, constatamos o 

plano de intenções para o sistema educacional no município de Suzano. 

Segue quadro, com os programas a serem desenvolvidos na educação básica, bem 

como os objetivos: 

 

Quadro 1 – Educação de criança de 0 a 6 anos  

 

Programas Objetivos 

Construção e reforma de 

unidades para o ensino pré-

escolar 

Oferecer educação pré-escolar e assistência médica, odontológica e 

alimentar às crianças dos bairros mais carentes. 

Construção e reforma de 

parques 

Proporcionar educação com recreação, assistência médica, 

odontológica e alimentar às crianças em idade pré-escolar. 

Construção e reforma de 

creches 

Oferecer às crianças, os cuidados especiais com a educação, saúde e a 

alimentação, facilitando, ao mesmo tempo, o trabalho 

profissionalizante das mães. 

Ampliação de cozinhas e 

dispensas 

Tendo em vista, o aumento considerável da população nos bairros, 

fazendo com que aumente o número de crianças na idade pré-escolar, 

consequentemente aumenta o número de matrículas, forçando com 

isso, a necessidade de ampliação. 

Desapropriação para fins 

do ensino 

Desapropriar áreas de terceiros, possibilitando desta forma a ampliação 

da nossa rede escolar. 

Fonte: Elaboração da autora 

 



 
 

 

45 

Quadro 2 – Ensino fundamental 

 

Programas Objetivos 

Construção e reforma de 

prédios escolares 

Auxiliar e melhorar as condições do ensino de primeiro grau, às 

crianças em idade escolar. 

Construção de centros 

educacionais poliesportivos 

Visa à criação de centros educacionais, em bairros distantes do centro, 

proporcionando total integração da comunidade e acesso aos meios 

esportivos e educacionais a todas as idades. 

Construção de quadras 

poliesportivas 

Proporcionar aos alunos de estabelecimentos de ensino dos bairros, a 

prática de vários esportes e do lazer. 

Aquisição de equipamentos 

e material permanente 

Dotar os prédios escolares de equipamentos e materiais necessários ao 

seu funcionamento. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Quadro 3 – Ensino médio 
 

Programas Objetivos 

Construção e reforma de 

prédios escolares 

Auxiliar e melhorar as condições do ensino fundamental, aos jovens de 

nosso município 

Construção de centros 

educacionais poliesportivos 

Visa à criação de centros educacionais, em bairros distantes do centro, 

proporcionando total integração da comunidade e acesso aos meios 

esportivos e educacionais, ao mesmo tempo em que afasta os jovens 

de uma vida sedentária, estruturando-os para o futuro. 

Construção de quadras 

poliesportivas 

Proporcionar aos alunos de estabelecimentos de ensino dos bairros a 

prática de vários esportes e do lazer. 

Aquisição de equipamentos 

e material permanente 

Dotar os prédios escolares de equipamentos e materiais necessários ao 

seu funcionamento 

Fonte: Elaboração da autora 

 

  De acordo com a Lei nº 2.810, de 29/10/1993, a responsabilidade do Município era 

especificamente com o ensino pré-escolar
11

 e o Estado arcaria com o ensino do 1º e 2º graus. 

O papel do município era no provimento da oferta pré-escolar, como forma de prevenir e 

fazer regredir os altos índices de sub-aproveitamento do sistema.  

                                                           
11

 A educação pré-escolar consiste na educação das crianças antes da sua entrada no ensino obrigatório. No 

Brasil considera-se como educação infantil o período de vida escolar em que se atende, pedagogicamente, 

crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Os anos de início dos convênios nesses municípios se mostraram variados, mas 

observou-se que grande parte se iniciou após o ano de 2000. Dentre os municípios que 

adotaram o convênio/parceria, durante os anos de vigência do Fundef (1998-2006), estão: 

Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. E o município de Itaquaquecetuba que 

iniciou o convênio em 2007, ano em que o Fundeb foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 

20 de junho do mesmo ano. 

 

Tabela 6 – Ano de início dos convênios/parcerias 

 

 

Municípios Ano de início da parceria 

 Anterior ao Fundef 

Mogi das Cruzes 1988 

 Vigência do Fundef (1998-2006) 

Suzano 2000 

Ferraz de Vasconcelos 2003 

 Pós-Fundeb 

Itaquaquecetuba 2007 

 Ano não informado 

Estância-hidromineral de Poá * 

Fonte: A autora, com base nos dados coletados junto a Secretaria Municipal de Educação – Setor da Demanda Escolar. 

* Dados não obtidos 

 

Durante o período em estudo, no que se refere ao término das parcerias (recebimento 

do repasse Fundef/Fundeb), nenhuma delas havia encerrado o convênio. 
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CAPÍTULO 3 – A ELABORAÇÃO DA GESTÃO DO ENSINO EM SUZANO 

 

 

3.1 O PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO EM SUZANO  

 

 

A incorporação, nos diversos espaços de realização das políticas sociais, das 

práticas que acompanharam as conquistas democráticas no Brasil, tanto refletiram 

demandas da classe trabalhadora e suas associações, que foram se esclarecendo e 

fortalecendo nos anos de 1980, quanto também foram expressão de outros da sociedade 

civil, como o movimento empresarial, os partidos políticos, e uma miríade de sujeitos 

políticos coletivos locais e nacionais que foram se organizando em nosso processo de 

democratização, revelando também a condução dos representantes do capitalismo 

internacional nas nossas políticas educacionais (MELO, 2008).  

A nova organização política e social que se desenvolveu no final do século XX no 

Brasil se refletiu fortemente em mudanças na organização da escola pública em todos os 

níveis. A intensa responsabilização da própria população pela resolução de seus problemas 

está ligada à necessidade da incorporação da ―gestão democrática‖ como um espaço cada vez 

mais necessário de formação de consensos exigido pela nova social-democracia brasileira 

(MELO, 2004). 

No caso do Brasil as reformas educacionais começam a ganhar formas definidas a 

partir da Constituição Federal de 1988 na medida em que incorpora o princípio da gestão 

democrática (artigo 205). Este princípio desencadeou um conjunto de orientações no sentido 

de maior participação dos sujeitos, maior responsabilidade para os municípios, por meio da 

consolidação de processos participativos de planejamento na construção de planos 

educacionais. 

A existência de um Plano Nacional de Educação, como forma de embasar a 

articulação entre as esferas administrativas na definição das suas políticas sociais, fortalece o 

poder local. Assim, as ideias em torno do planejamento tradicional, burocrático e 

centralizado, passaram a conviver com novas ideias, como a de um tipo de planejamento 

participativo, estratégico e descentralizado. 

Se, por um lado, o processo de descentralização da educação pode ser visto como a 

possibilidade de maior participação e representação da diversidade social no planejamento, 
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por outro, ainda existe uma carência da participação social de maneira consistente nos espaços 

de tomada de decisão. 

O princípio da gestão democrática do ensino público tem como desdobramento a Lei 

9.394/96.  Nela destaca-se a multiplicação de espaços de participação no decorrer dos anos de 

1990. Assim, verificamos que o exercício democrático do confronto, do diálogo, do 

esclarecimento e da tomada de decisões permite aos participantes o exercício prático de 

cidadania. 

De acordo com Dalila Oliveira (1997, p. 110), as reformas instituem no campo 

educacional ―novos modelos de gestão do ensino público, calcados em formas mais flexíveis, 

participativas e descentralizadas de administração dos recursos e responsabilidades‖. Esses 

processos de democratização colocam a escola como núcleo do sistema educacional, trazendo 

como ponto de referência novas formas de administrar e planejar a organização do trabalho da 

gestão escolar.  

Com o processo democrático em nosso País, a educação vem ocupando espaço e busca 

caminhos que efetivem o anseio da população e dos profissionais da educação a fim de ter 

uma escola democrática e de qualidade para todos. 

Pensar e defender uma gestão democrática da escola exige, num primeiro momento, 

compreender que a educação tem uma dimensão histórica; ela afirma-se na dimensão das 

contradições sociais. É também nesse aspecto que se deve articular o processo de escolhas dos 

diretores escolares, constituindo-se forma de seleção a partir de uma concepção histórica de 

gestão democrática (PARO, 2003). 

A participação, o diálogo, a discussão coletiva e a autonomia são práticas 

indispensáveis para que a gestão democrática aconteça de fato.  

Essa realidade faz ver a importância de compreender as políticas educacionais atuais, 

calcadas na descentralização administrativa e na participação direta dos profissionais da 

educação e das comunidades na busca de novos caminhos para a escola existente. Assim, um 

dos temas que se encontra posto com frequência nas agendas das políticas educacionais é a 

reestruturação do sistema de ensino, que adota modelos de gestão fundados na 

descentralização administrativa (PARO, 2000). 

A mudança do contexto político partidário na gestão do município de Suzano, em 

2005, trouxe a possibilidade de desenhar e implementar experiências inovadoras na gestão da 

política educacional, uma vez que o novo governo municipal foi eleito por se comprometer 

com a condução da administração pública de acordo com orientações democráticas e com a 
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participação popular, em lugar da forma tradicional que, desde muitos anos, mantinha-se no 

poder administrativo da cidade. 

Há que se fazer neste momento do texto apontamentos acerca da configuração da 

gestão escolar no município de Suzano no período de 2005-2008 e 2009-2012, após a 

eleição/reeleição do prefeito Marcelo Cândido, bem como as suas propostas de governo para 

com a Educação no município. 

Desde a emancipação do município, em 1949, preponderou em sua história política um 

restrito grupo econômico e social, cujos representantes no poder executivo municipal pouco 

se alteraram e que, em geral, geriram a prefeitura de modo a fazer com que os seus interesses 

políticos fossem quase sempre privilegiados, em detrimento da realização de políticas sociais 

mais amplas. 

 Observamos que em dezessete mandatos de prefeitos municipais, entre 1949 e 2004, 

apenas dois prefeitos – Firmino José da Costa (por 11 anos) e Estevam Galvão (por 18 anos) – 

estiveram três e quatro vezes, respectivamente, à frente da prefeitura e quase sempre 

conseguiram eleger seus indicados como candidatos (em geral seus vice-prefeitos). 

Entretanto, uma coligação de partidos (PT, PMN, PC do B e PPS) rompeu esse predomínio 

político, elegendo Marcelo Candido para o mandato entre 2005 e 2008 e o reelegendo para o 

mandato 2009-2012 (CAMARGO, 2010; BASSI, 2010). 

A partir deste momento, novas concepções, ações, programas e projetos 

proporcionaram um novo sentido político local ao município, orientando as políticas a serem 

realizadas em cada secretaria de governo municipal. 

Assim que tomou posse, o Prefeito Marcelo Cândido implantou cinco diretrizes 

educacionais de governo (2005-2008): democratização de acesso e permanência, gestão 

democrática, melhoria de qualidade do ensino, educação de jovens e adultos e educação 

inclusiva. Diretrizes que nortearam suas ações de governo durante o período no qual ficou 

como chefe do Executivo. Também é relevante mencionarmos os Secretários de Educação 

que passaram por Suzano nesse período e que, de certa forma, deixaram ―suas marcas‖
12

. 

Assim que o prefeito Marcelo Cândido assumiu o mandato em 2005 e reeleito para o mandato 

2009-2012, os secretários que assumiram a gestão da educação em Suzano, sucessivamente 

foram: Rubens Barbosa de Camargo, Maria Aparecida Perez, Valdicir Stuani, Eduardo de 

Lima Caldas, Rose Nascimento e Sonia Maria Kruppa. 

                                                           
12

  Ao destacar com grifos próprios ―suas marcas‖ foi com o objetivo de elucidar o que cada secretário de 

educação de Suzano deixou de legado. Porém, irei destacar em especial, o período no qual a Secretária de 

educação Sônia Maria Kruppa assumiu a gestão da educação em Suzano (2010-2012). 
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Entretanto, focaremos uma das diretrizes do governo, e que deveria perpassar as ações 

de todas as Secretarias Municipais: a democratização da gestão (gestão democrática). 

A gestão democrática dos sistemas de ensino, entendida como ―uma das dimensões 

fundamentais que possibilitam o acesso à educação de qualidade‖, à formação para a 

cidadania e como ―princípio da educação nacional‖ da elaboração de ―planos de 

desenvolvimento educacional‖ e de ―projetos político-pedagógicos participativos‖ (BRASIL, 

2011, p. 59-60). 

O documento-referência da Conae 2010 (BRASIL, 2010, p. 75) propõe a  

 

[...] adoção de novos modelos de organização administrativa e de gestão, nos quais 

sejam garantidos a participação popular e o controle social, baseado na concepção de 

gestão democrática,intersetorial, que se contrapõe a processos de gestão gerencial, 

burocrático e centralizador.  

 

De acordo com Lück (2008, p. 76), em relação à gestão democrática, se defende a 

necessidade de criação de ―novos modelos de organização administrativa e de gestão‖ e de 

―novos mecanismos de organização e de gestão‖, fundamentados numa ―concepção de 

educação voltada para a transformação da sociedade e não para a manutenção das condições 

vigentes‖.  

Em relação ao disposto no parágrafo anterior ―criação de novos modelos de 

organização administrativa e de gestão‖ e de ―novos mecanismos de organização e de gestão‖, 

destaca-se que, desde 2005, foram realizadas ações no sentido de democratizar a tomada de 

decisões dentro do espaço escolar e na Secretaria Municipal de Educação de Suzano.  

É importante deixar claro que as ações da SME em relação à gestão democrática estão 

muito voltadas à democratização da tomada de decisão em seus principais locus: Secretaria 

Municipal de Educação e gestão da escola.  

Com a concepção de que ―todos são sujeitos no processo educacional‖, numa 

perspectiva democrática e popular, o governo municipal em vigência criou espaços 

institucionais como o Orçamento Participativo (OP), as discussões do estatuto e plano de 

carreira dos servidores públicos, o encaminhamento da proposta de eleição dos coordenadores 

educacionais, entre outros, nos quais se procura garantir a participação efetiva da população 

na construção das políticas públicas.  

Baseado nessa premissa, afirma Paro (2003, p. 15),  

 

[...] se, todavia, concebemos a comunidade, para cujos interesses a educação escolar 

deve voltar-se – como o real substrato de um processo de democratização das 

relações na escola, parece-me absurda a proposição de uma gestão democrática que 

não suponha a comunidade como sua parte integrante. 
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De acordo com Lück (2008, p. 37), 

 

Pode-se dizer que a marca de uma gestão escolar moderna e participativa é a 

conquista da autonomia capaz de identificar o potencial de colaboração de todos os 

segmentos da escola e colocá-los a serviço de uma educação de qualidade. A escola 

precisa ser geradora de desenvolvimento para que o ensino possa atender às 

expectativas e aos anseios da comunidade escolar. 

 

No entendimento de Barbosa (2012, p. 1),  

 

No contexto histórico da participação, os conselhos ensejam o potencial de uma 

nova institucionalidade, pois se configuram, no sentido mais amplo, como 

colegiados cuja finalidade é a tomada de decisões ou agrupamento de pessoas que 

deliberam sobre determinada questão. 

 

Nesse contexto, se inserem os conselhos escolares e os conselhos municipais de 

educação, instâncias definidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A LDBEN, em seu artigo 14, estabelece que os sistemas de ensino definam as normas 

da gestão democrática de sua rede de ensino, de acordo com as suas peculiaridades e como 

um exercício democrático em que a comunidade local participa e discute coletivamente com a 

equipe dos profissionais da educação.  

Outro aspecto a considerar é que a participação coletiva deve ser vista como o lócus da 

vivência de uma prática democrática e de exercício da cidadania. Concebe-se a participação 

da comunidade na gestão da escola pública como um princípio constitutivo para a 

democratização das estruturas de poder e das relações que se constituem na escola. Entende-

se tanto a hierarquização, quanto a centralização do poder nas instituições como mecanismos 

que oprimem a participação da comunidade (SUZANO, 2005, p. 14).  

É preciso considerar que a participação e a democracia são ações que implicam em 

uma negociação a fazer com muitas mãos, cujos benefícios se destinam a todos. Ao participar, 

o cidadão exercita um direito, responsabilizando-se pelo que faz e decide sobre o que precisa 

ser feito. Neste fazer conjunto, a participação não deve depender da concessão ou permissão 

para sua manifestação. É um direito que se conquista no dia-a-dia, para que se desenvolva de 

forma consistente. 
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3.2 I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUZANO: DIÁLOGO DE 

GERAÇÕES EM BUSCA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL 

 

 

Com base nas discussões sobre o documento da Conferência Nacional de Educação 

(2010-2020) tiveram início os trabalhos do 1º Congresso Municipal de Educação de Suzano  

 A ação proposta pela Conferência Nacional de Educação (Conae) é a construção de 

um sistema nacional de educação que articule os sistemas municipais, estaduais, distrital e 

federal de ensino. 

O documento final da Conae (BRASIL, 2010) está organizado em seis eixos: a) papel 

do Estado na garantia do direito à educação: organização e regulamentação da educação 

nacional; b) qualidade da educação, gestão democrática e avaliação; c) democratização do 

acesso, permanência e sucesso escolar; d) formação e valorização dos(as) profissionais da 

educação; e) financiamento da educação e controle social e f) justiça social, educação e 

trabalho: inclusão, diversidade e igualdade. 

Quanto às vinte metas centrais definidas, cada uma delas trata de aspectos específicos: 

meta 1 – educação infantil; metas 2 e 5 – ensino fundamental; meta 3 – ensino médio; meta 4 

– educação especial; meta 6 – organização do espaço-tempo da educação básica; meta 7 – 

avaliação da educação básica; metas 8, 9 e 10 – educação de jovens e adultos; meta 11 – 

educação profissional; metas 12, 13 e 14 – educação superior; metas 15, 16, 17 e 18 – 

magistério e servidores da educação básica; meta 19 – diretores de escola e meta 20 – 

investimento em educação. 

Baseado nesses princípios, o município de Suzano, em 2010, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e sob a gestão da secretária de educação Sônia Maria Portella 

Kruppa, realizou o 1º Congresso Municipal de Educação com base no documento final da 

Conae (2010-2020). Todo esse processo será explicitado ao longo da pesquisa e será 

importante, uma vez que dele resultou, inclusive, o Plano de Educação de Suzano (Projeto de 

Lei nº 76/2010) para os próximos dez anos (2011-2020), parado na Câmara Municipal.  

O tema do Congresso era ―Diálogo de gerações em busca do direito à educação de 

qualidade social‖, com o objetivo de discutir os problemas da educação no município e traçar 

estratégias de solução na elaboração de seu Plano Decenal de Educação. Este evento reuniu 

vários segmentos da sociedade e principalmente os professores e coordenadores educacionais 

da rede pública municipal de Suzano.  
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O I Congresso Municipal de Educação de Suzano traz, em sua essência, o exercício de 

participação para a população susanense, pois a chance de discutir e participar do processo de 

construção do Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos, mesmo sendo uma 

exigência legal e de política educacional, denota uma conquista democrática para todos os 

envolvidos.   

Primeiramente, se faz necessário entendermos quais as intenções da construção do 

plano, como também o que vem a ser um plano educacional. O plano busca evitar a 

descontinuidade da ação, estabelecendo metas que garantam a evolução do ensino no 

município. Planos são documentos que servem para orientar a ação dirigindo-a aos objetivos 

pretendidos.   

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, determina a aprovação, em lei, do 

Plano Nacional de Educação, com duração plurianual, com o objetivo de articular e 

desenvolver o ensino dos diferentes níveis e integrar as ações do poder público.  

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o conteúdo abrangente 

do plano se refere aos níveis e modalidades de ensino. De 28 de março a 1º de abril de 2010, a 

Conferência Nacional de Educação (Conae) aprovou propostas para um novo Plano Nacional 

de Educação (PNE) para os próximos 10 anos (2011-2020), uma vez que o PNE anterior 

encerrou sua vigência em 2010.   

No contexto destes dispositivos legais é que se inseriu o I Congresso Municipal de 

Educação em Suzano, com o objetivo e desafio de unir a sociedade, o Ministério Público e 

instituições (públicas e privadas), no intuito de construir um projeto de educação de qualidade 

para o município de Suzano para os próximos dez anos, funcionando como política de Estado 

e referência para as próximas administrações, assim como nos diferentes níveis de governo 

que atuam na educação da cidade. Em sua primeira etapa (de 19 a 21/08/10), o Congresso 

contou com a participação de 2.514 pessoas, e esta foi desenvolvida em três mesas temáticas. 

O desafio inicial foi a problematização do diagnóstico da educação na cidade. A segunda 

etapa do Congresso foi realizada entre os dias 25 e 27 de novembro de 2010, tendo como 

objetivo relevante a formulação de metas e de plano de ação, complementando a primeira 

minuta do Plano Municipal de Educação de Suzano. Documento este que, finalizado, foi 

enviado à Câmara Municipal de Suzano em 2012, sob a denominação de Projeto de Lei nº 

076/2012 (Plano de Educação de Suzano – 2012-2021). 
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3.3 A POSIÇÃO DOS QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO 

MAGISTÉRIO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA 

CIDADE DE SUZANO 

 

 

Ao discutirmos sobre a elaboração do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. Não podemos deixar de evidenciar todos 

os entraves que ocorreram durante a sua execução.  

 Após realizar algumas entrevistas com coordenadores educacionais, professores e 

funcionários da Secretaria Municipal de Suzano (SME), observamos um certo 

descontentamento dos mesmos na Rede Municipal de Suzano (não somente na secretaria de 

ensino). Uma das entrevistadas
13

, aqui denominada Fernanda, funcionária da Secretaria 

Municipal de Educação em 2010, nos relatou sobre uma parte do processo de discussão do 

Plano de Carreira do qual participou.  

Vale ressaltar que Fernanda ocupava um cargo relevante na Secretaria Municipal de 

Educação na época. Defendia e acreditava nas mudanças que estavam sendo incorporadas na 

Rede Municipal pela gestão vigente. Ela nos alegou que a rede num todo não teve suas 

solicitações atendidas na íntegra (solicitações elaboradas durante as paradas pedagógicas do 

processo de formulação do Estatuto e do Plano de Carreira), fato que acredita ter ocorrido por 

conta das ideologias políticas. 

 Intitulado como Grupo de Trabalho para revisão do Estatuto do Magistério e 

Elaboração do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano, e 

instituído como Decreto Municipal nº 7.610/2007, o grupo se reunia na sede do Sindicato dos 

Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura 

Municipal de Suzano. Tais referências, também podem ser verificadas no site do Sindicato 

dos Servidores Municipais de Suzano.  

Com início em novembro de 2007, o Grupo de Trabalho foi composto por professores, 

funcionários, membros do Sindicato e representantes da Secretaria Municipal de Educação.  

As quatro primeiras reuniões (as atas das reuniões do Grupo de Trabalho aparecem em 

anexo), basicamente, foram para a definição das datas dos encontros e sobre a relevância da 

participação de todos os funcionários da Rede Municipal de Ensino. Por meio dos HTPCs
14

, 

                                                           
13

  Para manter o sigilo das fontes de informação, os nomes de todas as pessoas e localidades envolvidas como 

objetos de pesquisa, são fictícios. 
14

  Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. 
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os profissionais do magistério e de outros segmentos participariam das discussões da revisão 

da Lei Municipal nº 2.828/1994 e da implantação do Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação e os diretores intermediariam essa discussão. Os apontamentos dos 

grupos de professores e funcionários deveriam ser enviados para o Grupo de Trabalho. 

No sexto encontro, para viabilizar as discussões por toda a rede e com o objetivo de 

instrumentalizar o repertório do Grupo sobre os fundamentos legais e sociais na construção 

dos documentos, fez-se a leitura do texto ―Por que discutir planos de carreira, cargos e 

salários‖? 

Vale ressaltar que o detalhamento das ações das atividades do Grupo de Trabalho, traz 

em si um dos princípios das diretrizes do plano de governo em questão, o da gestão 

democrática, no qual a participação de todos os envolvidos no processo de discussão se faz 

necessária e legítima. 

Continuando o relato a respeito do encaminhamento dos estudos sobre a revisão da Lei 

nº2.828/94, no sétimo encontro, o Grupo recebeu uma palestra do Sr. Cláudio Fonseca, 

presidente do Sinpeem/SP. São palavras do Sr. Cláudio: ―A Escola é um organismo 

multicelular onde todos os profissionais corroboram para que a função social da escola seja 

cumprida‖. Tal declaração reafirma o comprometimento de todos os envolvidos no processo 

educativo bem como suas próprias manifestações. 

Em 2 de junho de 2008, faz-se um apontamento sobre a função do coordenador 

pedagógico, entretanto não se aprofunda a discussão. Para saber, a Rede Municipal de Ensino 

de Suzano não conta com este profissional em cada unidade escolar. Na Secretaria Municipal 

de Educação neste período, somente havia um coordenador pedagógico para cinco ou seis 

escolas.  

Foram ao todo 193 representantes, escolhidos por seus pares para compor o sub-grupo 

que acompanhou e subsidiou o Grupo de Trabalho. 

Em 25 de julho de 2007, intitulada como Parada Democrática, a reunião que iria dar 

início às discussões com toda a rede por meio de seus representantes foi agendada para os dias 

25 e 26 de agosto do mesmo ano. Entretanto, não foi encontrado nenhum documento que 

legitimasse essa formação.  

Após um detalhamento das atas de discussões referentes à análise da Lei nº 

2.828/1994, realizada pelo Grupo de Trabalho, não encontramos nenhum registro acerca do 

processo de discussões com a rede. Somente um comunicado (no site do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Suzano) que declara a Entrega Oficial da Proposta de Anteprojeto do 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública de Suzano. 
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De acordo com o site, 

 

No dia vinte e dois de setembro de 2008, o Grupo de Trabalho, no uso de suas 

atribuições, realizou a entrega oficial da Proposta de Anteprojeto do Estatuto e Plano 

de Carreira dos Profissionais da Educação Pública de Suzano ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Marcelo de Souza Cândido (SUZANO, 2008). 

 

 Observamos uma lacuna entre o processo de discussão do material com as escolas e 

seus representantes, bem como a coleta de dados resultantes das reuniões e a abrupta entrega 

do referido documento ao prefeito. Vale ressaltar que nenhum documento, original ou 

rascunhado sobre a discussão foi encontrado, tanto na Secretaria da Educação como no 

próprio Sindicato. Foram feitas muitas tentativas para  encontrar tais documentos, entretanto, 

somente no referido site é que obtivemos as citadas informações, ou seja, quando o 

documento já estava totalmente pronto e acabado.   

Destacado anteriormente e de acordo com a entrevistada (Fernanda), as reuniões sobre 

a discussão do Plano de Carreira já haviam sido iniciadas em 2008/2009, mas foi durante a 

chegada da Sra. Sonia Maria Portella Kruppa em março de 2010, como secretária de educação 

na Rede Municipal de Suzano, que as discussões foram retomadas. Houve uma segunda 

parada pedagógica nas unidades escolares, na qual se discutiu com a rede apontamentos 

específicos do Estatuto (discussão esta já iniciada em 2007). Após a discussão nas escolas, 

ocorreu uma assembleia com aproximadamente 1.000 servidores da Rede Municipal no 

Complexo Educacional Mirambava. Deste encontro, surgiram questões negativas e positivas a 

respeito dos itens elencados na prévia. Entretanto, não houve alterações no documento final, o 

que causou um descontentamento na rede de ensino. Em seguida, ocorreu a greve dos 

servidores municipais que teve a duração de dez dias. 

Dando continuidade à entrevista, Fernanda falou sobre a relevância de um 

coordenador pedagógico nas escolas. Em seu argumento ela ressalta: ―O trabalho de um 

coordenador com a equipe é igual ao de uma formiga‖. Essa indagação da entrevistada diz 

respeito ao trabalho minucioso, disciplinar e diretivo das formigas. Todas trabalham juntas em 

prol de manter o formigueiro e elas próprias em segurança e com garantias de uma boa 

qualidade de vida. No caso da escola, trata-se de propiciar boas interações com o grupo e ter 

um direcionamento nas suas ações. 

Outro fato citado por Fernanda, foi o da descontinuidade do serviço público: ―A cada 

quatro anos muda-se o governo e consequentemente, após sua entrada, quem entra tem o 

direito de colocar em prática sua ideologia política‖. 
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Neste exato momento, observamos que as vontades políticas dos futuros responsáveis 

pelo município se sobrepõem às reais necessidades e especificidades do local.  

De acordo com Queiroz (1976, p. 76-77), ―Esta composição explica também a 

organização entre os fazendeiros, dentro de seus municípios, unirem-se aos conservadores e 

votar no candidato que lhes parecia salvaguardar seus interesses particulares‖.  

Dando sequência nas entrevistas, conversamos com a Sra. Ivete (vale ressaltar que 

esse nome é fictício) coordenadora educacional de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI). A mesma passou por consulta 
15

 com a comunidade escolar em 2010. 

Segundo relato da coordenadora: ―Saber que sou bem quista pela comunidade é positivo para 

o meu trabalho‖. Há trinta e dois anos na Rede Municipal de Ensino de Suzano, Ivete diz que 

foi por conta do seu trabalho em sala de aula que a mesma foi indicada para ocupar o cargo na 

direção. 

Quando indagada sobre sua jornada de trabalho, Ivete fala: ―No dia a dia trabalho e me 

organizo para dar conta da rotina de até doze horas diárias. O administrativo ocupa todo o 

tempo e o pedagógico infelizmente fica em segundo plano‖. 

Quanto ao questionamento sobre a necessidade de um coordenador pedagógico na 

Rede Municipal de Ensino, a Sra. Ivete aponta um dos momentos das discussões dos(as) 

delegados(as) no I Congresso Municipal de Educação de Suzano:  

 

Foi um levantamento realizado com os profissionais da educação: professores, 

agentes escolares, secretários, inspetores, cozinheiras, entre outros, que apontaram 

dentre muitos a necessidade de um profissional que tratasse exclusivamente do 

pedagógico.  

 

Ainda abordando o Congresso de Educação, a entrevistada fala sobre a importância do 

processo no município:  

 

Participei no Congresso como diretora. Para a rede, foi um momento de reflexão 

sobre a educação no município. Os resultados sabemos que virão gradativamente, 

mas já é um início. A educação é um ato político, mas a política partidária detona a 

rede. Deve-se continuar o que está dando certo e rever o que não deu. 

 

Outra entrevistada, a Sra. Alice (nome também fictício), coordenadora educacional, 

desde 2011, de uma escola que funciona em três turnos, declara ter passado pelo processo de 

eleição, dentro dos conformes legais evidenciados no Decreto nº 7.982/10.  

Questionamos inicialmente a Sra. Alice sobre a nomenclatura ―coordenador 

educacional‖, o que a diferenciava da do ―diretor‖? Prontamente, a coordenadora respondeu: 

                                                           
15

  O termo Consulta refere-se ao processo pelo qual os diretores passam após a implantação do Plano de 

Carreira. A comunidade escolar legitima o diretor, agora coordenador educacional, a exercer seu mandato por 

um determinado período. 
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―O diretor dirige a escola, enquanto o coordenador discute com o grupo‖. Não contente com a 

resposta, novamente perguntamos: O que diferencia realmente uma da outra? Novamente ela 

respondeu: ―Nada. As funções são as mesmas para ambas‖. 

Em sua rotina de trabalho diário, a Sra. Alice nos disse que, sendo a única 

coordenadora responsável pela escola, ela se divide nos três períodos (manhã, tarde e noite). 

Na escola em que é responsável, administrativa e pedagogicamente falando, 711 alunos estão 

regularmente matriculados e o grupo de professores e funcionários totalizam 29 pessoas.  

A Sra. Ivete continuou seu relato: ―A demanda de atividades me deixa louca... o 

pedagógico suga e o administrativo não pára... a teoria é linda... mas a prática é bem outra‖. 

Tais anseios evidenciados são justificados por conta da demanda excessiva de trabalho. 

 

 

3.4 O COORDENADOR EDUCACIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SUZANO  

 

 

 Documento resultado de uma longa discussão com a Rede Municipal de Suzano, de 

um processo contraditório, problemático, cheio de idas e vindas, com lacunas entre o dito, a 

intenção, e o feito, a Lei nº 4.392/10, que dispõe sobre a ―Estruturação do Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, dos Profissionais da Educação, 

do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Suzano, institui tabelas de vencimento, e 

dá outras providências‖. 

Em seu artigo 1º, declara instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

servidores públicos da Administração Geral, dos Profissionais da Educação e da Guarda Civil 

da Prefeitura Municipal de Suzano. 

A elaboração do Plano de Carreira em Suzano contempla a solicitação de toda uma 

categoria, em especial a do magistério. A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 

Valorização dos Profissionais da Educação, indica no seu artigo 40 o seguinte:  

    

Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar Planos de Carreira 

e remuneração dos profissionais da educação, de modo a assegurar:  

I – a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública;  

II – integração entre trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;  

III – a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem.  
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Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar  

capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 

melhoria da qualidade do ensino.  

 

Nesta perspectiva, faz-se necessário compreender que a atuação e mobilização da 

categoria é imprescindível para a implementação das políticas públicas voltadas para a 

carreira do magistério. ―Quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e 

desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem 

nela criticamente‖ (FREIRE, 2008, p. 44). Mobilização esta que levou um grupo de 

professores e funcionários a realizarem a primeira greve dos servidores no município de 

Suzano em 2010. 

 Ao tratarmos especificamente sobre o papel do coordenador educacional no sistema 

educacional de Suzano, objeto da nossa pesquisa, devemos a princípio evidenciar a Lei nº 

4.392/2010 (SUZANO, 2010) que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores públicos da Administração Geral, dos Profissionais da Educação da Prefeitura 

Municipal de Suzano. 

 No artigo 47 dessa mesma lei, consta no quadro de pessoal dos profissionais da 

educação a constituição dos cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, em 

especial o de coordenador educacional.  

 Para delimitar o processo de candidatura do coordenador educacional na Rede 

Municipal de Suzano, temos os artigos 58 e 59 que dizem, respectivamente: 

    

Art. 58. A nomeação para o cargo de provimento em comissão de Coordenador 

Educacional será precedida de processo eletivo dentro de cada unidade escolar; 

 

Art. 59. Somente os Professores da Rede Municipal de Ensino poderão candidatar-

se ao cargo de Coordenador Educacional previsto no Art. 58 desta Lei (SUZANO, 

2010). 

  

 

Baseado na premissa do artigo 59, a participação de ―comissionados indicados‖ 

deixaria de existir. Algo nunca previsto até então na Rede Municipal de Ensino de Suzano, no 

qual as indicações políticas fazem parte desse jogo de disputa do poder local.  

 De acordo com Queiroz (1976),  

 

[...] em vista das especificidades e diferenças entre essas inúmeras reflexões sobre a 

política brasileira, é possível constatar os (des)encontros entre as diversas formas de 

pensar o processo político brasileiro, bem como ter uma visão mais profunda de 

traços  mais voltados para certa prevalência do poder local sobre as demais forças 

sociais. 
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 Quanto à intenção do candidato em concorrer ao cargo de coordenador educacional em 

diferentes unidades escolares, o mesmo poderá sem restrições, como consta no artigo 70: ―Ao 

Professor da rede municipal de ensino é dado o direito de candidatar-se ilimitadamente ao 

cargo de Coordenador Educacional‖. 

 O candidato somente estará impedido de candidatar-se se:  

 

I - não possuir curso superior de licenciatura plena em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação relacionado às práticas de gestão escolar; 

II - estiver em estágio probatório; 

III - não tiver disponibilidade de cumprimento de 8 (oito) horas diárias de trabalho 

na unidade escolar; 

IV - esteja garantido com a estabilidade a partir da Constituição Federal de 1988; 

V - não tenha participado de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

atividades do curso de Administração e Gestão Escolar promovido, especificamente, 

para esta finalidade; 

VI - estiver respondendo a processos administrativos; 

VII - estiver no exercício de qualquer licença que o afaste do trabalho parcial ou 

integralmente, exceto de licença maternidade; 

VIII- não tiver cumprido o plano de ação do mandato no ano anterior, em caso de 

reeleição. (SUZANO, 2010). 

 

 Ainda, de acordo com o Decreto nº 7.982/10 podemos verificar as instruções 

referentes ao processo de candidatura dos interessados em concorrer ao cargo de coordenador 

educacional. Nos artigos 61 e 62 do Estatuto, encontramos: 

 

Art. 61. Os registros das candidaturas serão analisados e aprovados por uma 

comissão eleitoral, que deverá considerar a coerência com o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

Art. 62. A comissão eleitoral será composta pelo Conselho de Escola da respectiva 

unidade escolar e por representantes da Secretaria Municipal de Educação. 

(SUZANO,2010). 

 

 Conforme o artigo 60, para poder concorrer ao cargo de coordenador educacional, é 

necessário que o candidato apresente um Plano de Trabalho Pedagógico: 

 

Art. 60. A candidatura ao cargo de Coordenador Educacional fica condicionada à 

apresentação, por parte do Professor interessado, de um Plano de Trabalho coerente 

com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, bem como com as diretrizes 

educacionais da Secretaria Municipal de Educação. (SUZANO, 2010). 

 

 Na sequência, o artigo 63 especifica que o candidato deverá apresentar sua proposta de 

trabalho à comunidade escolar (Conselho de Escola, professores, pais e alunos). Vale ressaltar 

que os membros do Conselho de Escola não podem votar, uma vez que os mesmos compõem 
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a Comissão Eleitoral: ―Art. 63. Após o registro das candidaturas, os candidatos apresentarão 

suas propostas de trabalho à comunidade escolar em assembleia, a quem competirá eleger, por 

meio do voto, o melhor projeto‖ (SUZANO, 2010). 

 Todo o processo eleitoral é analisado e acompanhado pela Coordenação do Processo 

Eleitoral (COPE), que é composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e de conselheiros convocados em Assembleia Geral, garantindo assim, a transparência 

e a legalidade em todo o processo de eleição.  

 De acordo com o artigo 69, a nomeação para o cargo de coordenador educacional terá 

a duração de 4 (quatro) anos, sendo permitida uma única recondução por igual período. 

 Caso o coordenador educacional eleito não queira continuar por vontade própria a 

exercer o cargo ou seja penalizado por alguma sanção administrativa, de acordo com o artigo 

71, sua nomeação será revogada:  

 
Art. 71. O Profissional da Educação eleito para Coordenador Educacional poderá ter 

sua nomeação revogada: 

I - por renúncia expressa do próprio profissional da educação eleito; 

II - por proposta do Secretário Municipal de Educação, aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação, mediante processo onde sejam assegurados os direitos 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório (SUZANO, 2010). 

 

 

 

3.4.1 As atribuições do coordenador educacional em Suzano 

 

 

 Já discutido anteriormente, após o processo de eleição o coordenador educacional na 

Rede Municipal de Ensino de Suzano, o mesmo deverá cumprir como jornada de trabalho 

diário as seguintes obrigações:  

 

 Garantir a efetivação das Diretrizes Políticas da Secretaria Municipal de 

Educação, articulado ao Projeto Político Pedagógico; 

 

 Responder pela unidade escolar junto à Secretaria Municipal de Educação, 

acompanhando e coordenando as atividades, programas, projetos e ações da 

unidade escolar, referentes às questões pedagógicas, administrativas, 

articuladas com a comunidade e, respectivamente, com os Conselhos de Escola 

e demais conselhos institucionais do município; 

 

 Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, tendo em vista os desafios do cotidiano 

escolar, as modalidades e turnos em funcionamento, visando à melhoria da 

qualidade da educação, em consonância com as diretrizes educacionais do 

município; 

 



 
 

 

62 

 Propor, coordenar e participar do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – 

HTPC, no sentido da formação, do debate e análise das práticas de ensino, do 

fazer pedagógico e do exercício constante da gestão democrática; 

 

 Elaborar a proposta pedagógica junto à comunidade escolar e Conselho de 

Escola indicando metas, estratégias de formação, acompanhamento e avaliação 

do processo de formação continuada entre os vários segmentos da comunidade 

escolar; 

 

 Coordenar a elaboração e implementação dos Planos de Ensino dos 

Professores, garantindo sua consonância com o Projeto Político Pedagógico da 

escola e com as Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; 

 

 Propor à Secretaria Municipal de Educação ações de formação continuada aos 

Profissionais da Educação; 

 

 Promover grupos de estudos e pesquisas que respondam as questões de ensino-

aprendizagem dos educadores e dos educandos, compreendendo uma educação 

humanizadora que permita ressignificar e atualizar as práticas de ensino, o 

fazer pedagógico e a dinâmica escolar; 

 

 Possibilitar o conhecimento e a utilização de diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis, na escola, propondo à Secretaria Municipal de 

Educação a aquisição de novos recursos; 

 

 Participar na elaboração, articulação e implementação de ações integrando a 

escola à comunidade escolar e local, aos conselhos, às organizações sociais 

voltadas às práticas educacionais; 

 

 Priorizar com o conselho de escola e com a comunidade escolar projetos e 

ações que exijam recursos financeiros a serem considerados no orçamento 

anual da Secretaria Municipal de Educação, acompanhando sua efetivação e, 

posteriormente, sua utilização; 

 

 Promover a organização e funcionamento da unidade escolar, de forma a 

atender à demanda e demais aspectos pertinentes de ordem administrativa e 

pedagógica, de acordo com as determinações legais; 

 

 Garantir o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a 

Secretaria Municipal de Educação; 

 

 Executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Suzano (SUZANO, 2010). 

 

 Evidenciar estas atribuições diárias do coordenador educacional nos remete à análise 

qualitativa deste trabalho. De acordo com o Eixo II - Qualidade da Educação, Gestão 

Democrática e Avaliação, no documento da Conferência Nacional de Educação (BRASIL, 

2010), fica nítido o princípio da gestão democrática que evidencia a participação efetiva da 

comunidade nas definições das políticas educacionais locais. No texto da Conae (BRASIL, 

2010, p. 43-44) observa-se: ―Instituir mecanismos democráticos – inclusive eleição direta de 

diretores/as e reitores(as), para todas as instituições (públicas e privadas) e para os sistemas de 

ensino‖. 
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Vale ressaltar que a presente pesquisa não busca questionar a eleição de diretores; pelo 

contrário, muitas pesquisas apontam que a eleição direta do diretor pela comunidade escolar é 

legítima, desde que sejam seguidas as fundamentações legais.  

O que se está questionando aqui é a sobrecarga de tarefas do coordenador educacional, 

imposta a ele, por uma legislação dita elaborada democraticamente, mas que, por sua 

configuração, prejudica a qualidade de trabalho do coordenador educacional, prejudicando a 

qualidade das escolas e consequentemente ferindo os princípios da gestão democrática.  

O mesmo documento da Conae (BRASIL, 2010), ainda, cita que os sistemas de ensino 

devem implantar, mediante lei específica, e garantir a eleição direta para diretores/gestores 

das escolas federais, estaduais, distritais e municipais da educação básica.  

Em conversa com algumas coordenadoras educacionais e professores, principalmente 

sobre questões de cunho pedagógico, verificamos que estas ficam em segundo plano na 

maioria das vezes, por conta da demanda de trabalho. 

Ivete, uma das nossas entrevistadas, assim nos relata: 

 

Obviamente porque, por mais que se tenha dedicação exclusiva do Coordenador 

Educacional nas atividades escolares, sempre fica a sensação de se ter deixado algo 

incompleto. É o HTPC
16

, é o atendimento dos pais, é o suporte ao professor, são as 

exigências da SME, são os documentos administrativos – que ocupam quase todo o 

nosso tempo. Tenho hora para entrar, mas sempre ultrapasso a hora da saída. E tem 

mais, infelizmente o pedagógico fica em segundo plano em detrimento da demanda de 

serviço. 

 

Fica claro que a Rede Municipal de Suzano, necessita de um coordenador pedagógico 

em cada escola. Em outras entrevistas, percebe-se que durante o processo das discussões 

sobre o Plano de Carreira, foi solicitado pela rede a figura específica de um coordenador 

pedagógico em cada unidade escolar. Porém, não se sabe exatamente o motivo pelo qual esta 

exigência da rede não foi atendida.  

A figura de um coordenador pedagógico nas unidades escolares se faz necessária 

devido a sua especificidade. O documento da Conae (BRASIL, 2010), em suma, destaca a 

qualidade da educação básica. A interpretação de ―qualidade de educação‖ nos remete ao 

entendimento de que haja um trabalho bem elaborado e articulado por todos os envolvidos no 

processo educativo. Nas palavras do próprio documento da Conae (BRASIL, 2010, p. 49), 

―Nesse sentido, entende-se que é fundamental definir dimensões, fatores e condições de 

qualidade a serem considerados como referência na melhoria do processo educativo‖. 
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  HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (Reunião com os professores e a Coordenação 

Pedagógica. No caso de Suzano, a Rede Municipal de Ensino não possui coordenador pedagógico; o HTPC é 

conduzido pelo coordenador educacional). 
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De acordo com o Decreto nº 54.453
17

, no artigo 10, especifica que o coordenador 

pedagógico da Prefeitura de São Paulo é o responsável especificamente pela coordenação, 

articulação e acompanhamento dos programas, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas 

na unidade educacional. Para melhor entendermos a real necessidade de um coordenador 

pedagógico em uma unidade escolar, destacamos ainda no art. 11 do mesmo documento as 

atribuições do coordenador pedagógico: 

 

I – coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico 

da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonância 

com as diretrizes educacionais do município;  

 

II – elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano 

da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de 

formação continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e 

avaliação com os demais membros da equipe gestora;  

 

III – coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos 

professores e demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o 

projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação;  

 

IV – assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a 

inclusão dos educandos, em especial dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

 

V – promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, 

estabelecendo conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos docentes, da 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do projeto político-

pedagógico; 

 

VI – analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e 

aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à unidade 

educacional, garantindo a implementação de ações voltadas à sua superação;  

 

VII – identificar, em conjunto com a equipe docente, casos de alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de 

atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no 

que se refere aos estudos de recuperação contínua e, se for o caso, paralela no ensino 

fundamental e médio;  

 

VIII – planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação 

do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõem a 

unidade educacional;  

 

IX – participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional;  

 

X – acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e 

componentes curriculares, bem como assegurar as condições para os registros do 

processo pedagógico;  

 

                                                           
17

 O Decreto nº 54.453, de 10 de outubro de 2013, fixa as atribuições dos profissionais de educação da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo; 
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XI – participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição, implantação 

e implementação das normas de convívio da unidade educacional;  

 

XII – organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de informações 

sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e à necessidade de 

compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;  

 

XIII – promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos 

professores quanto à sua organização e uso;  

 

XIV – participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a 

unidade educacional à comunidade e aos equipamentos locais de apoio social;  

 

XV – promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, bem como a avaliação 

e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no que concerne aos avanços, 

dificuldades e necessidades de adequação;  

 

XVI – participar das diferentes instâncias de discussão para a tomada de decisão 

quanto à destinação de recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive a verba do 

Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF e do Programa Dinheiro 

Direto na Escola - PDDE da unidade educacional;  

 

XVII – participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, promovendo 

estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo critérios para o 

encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem;  

 

XVIII – orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores 

e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares;  

 

XIX – participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa (SÃO PAULO, Cidade, 2013).  

 

 Não buscamos fazer comparações de um sistema educacional com o outro; entretanto, 

por meio deste busca-se elucidar a dimensão das reais atribuições do profissional 

indicado/eleito para exercer tais tarefas estritamente pedagógicas. 

 Ainda no mesmo documento, podemos verificar no artigo 4º as atribuições do diretor 

de escola. A função de diretor de escola deve ser entendida como a do gestor responsável pela 

coordenação do funcionamento geral da escola, de modo a assegurar as condições e recursos 

necessários ao pleno desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva 

de favorecer o constante aprimoramento da proposta educativa e execução das ações e 

deliberações coletivas do Conselho de Escola, observadas as diretrizes da política educacional 

da Secretaria Municipal de Educação e a legislação em vigor. 

 No artigo 5º, observam-se as competências do diretor de escola da Rede Municipal de 

São Paulo, além de outras que lhe forem cometidas, respeitada a legislação pertinente: 
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I - assegurar o cumprimento das disposições legais e das diretrizes da política 

educacional da Secretaria Municipal de Educação; 

 

II – submeter, à apreciação das instâncias superiores, a implantação de propostas 

curriculares diferenciadas; 

 

III – acompanhar e implementar os programas e projetos vinculados a outras esferas 

governamentais; 

 

IV - garantir o acesso e a permanência do aluno na unidade educacional; 

 

V – garantir a adoção das medidas disciplinares previstas nas normas de convívio do 

regimento educacional e registradas no projeto político-pedagógico da unidade 

educacional; 

 

VI - aplicar as sanções aos alunos, quando for o caso; 

 

VII – assinar, juntamente com o Secretário de Escola, todos os documentos relativos à 

vida escolar dos alunos expedidos pela unidade educacional; 

 

VIII – conferir diplomas e certificados de conclusão de curso; 

 

IX – coordenar a utilização do espaço físico da unidade educacional, no que se refere: 

a) ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive à criação e supressão de 

classes; 

b) aos turnos de funcionamento; 

c) à distribuição de classes por turno; 

 

X – encaminhar, na sua área de competência, os recursos e processos, bem como 

petições, representações ou ofícios dirigidos a qualquer autoridade e/ou remetê-los 

devidamente informados a quem de direito, observados os prazos legais, quando for o 

caso; 

 

XI – dar exercício a servidores nomeados, designados ou encaminhados para prestar 

serviços na unidade educacional; 

 

XII - controlar a frequência diária dos servidores, atestar a frequência mensal, bem 

como responder pelas folhas de frequência e pagamento do pessoal, nos termos da 

legislação; 

 

XIII – organizar a escala de férias, assegurando o pleno funcionamento da unidade 

educacional, nos termos da pertinente legislação; 

XIV – gerenciar e atestar a execução de prestação de serviços terceirizados, 

observadas as cláusulas contratuais; 

 

XV – apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no 

âmbito da escola, comunicando e prestando informações a seu respeito ao Conselho 

de Escola e aos orgãos da Administração, se necessário; 

 

XVI – aplicar as penalidades aos servidores de acordo com as normas estatuárias; 

 

XVII - encaminhar mensalmente, ao Conselho de Escola, a prestação de contas sobre 

a aplicação dos recursos financeiros (SÃO PAULO, Cidade, 2013). 

 

O Art. 6º evidencia as atribuições do diretor de escola: 

 
I – coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar e avaliar a sua 

execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho de 

escola/CEI/CIEJA, observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria 

Municipal de Educação; 
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II – elaborar o plano de trabalho da direção em conjunto com o Assistente de Diretor, 

indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos resultados e impactos da 

gestão; 

 

III – participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e 

implementação das normas de convívio da unidade educacional; 

 

IV – favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos segmentos da 

unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico; 

 

V – possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos 

administrativos e pedagógicos da unidade educacional; 

 

VI – prover as condições necessárias para o atendimento aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

 

VII – implementar a avaliação institucional da unidade educacional em face das 

diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

  

VIII – acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e de quaisquer instrumentos avaliativos 

da aprendizagem dos alunos frente aos indicadores de aproveitamento escolar, 

estabelecendo conexões com a elaboração do projeto político-pedagógico,plano de 

ensino e do plano de trabalho da direção da unidade educacional, com vistas ao 

constante aprimoramento da ação educativa; 

 

IX – buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e administrativos 

da unidade educacional; 

 

X – planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação que 

favoreçam a formação de parcerias e que atendam às reivindicações da comunidade 

local, em consonância com os propósitos pedagógicos da unidade educacional; 

 

XI – promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem como 

programar atividades que favoreçam essa participação; 

 

XII – coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva participação 

da comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à melhoria da 

aprendizagem dos alunos e das condições necessárias para o trabalho do professor; 

 

XIII – promover a organização e funcionamento da unidade educacional, de forma a 

atender às demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de 

acordo com as determinações legais; 

 

XIV – coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a: 

a) folha de frequência; 

b) fluxo de documentos de vida escolar; 

c) fluxo de matrículas e transferências de alunos; 

d) fluxo de documentos de vida funcional; 

e) fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas gerenciais, 

respondendo pela sua fidedignidade; 

f) comunicação às autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos casos de 

doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas na unidade educacional; 

 

XV – diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da unidade 

educacional sejam mantidos e preservados: 

a) coordenando e orientando toda a equipe escolar quanto ao uso dos equipamentos e 

materiais de consumo, bem como a manutenção e conservação dos bens patrimoniais 



 
 

 

68 

e realizando o seu inventário, anualmente  ou quando solicitado pelos órgãos da 

Secretaria Municipal de Educação; 

b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a comunidade a se 

corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos equipamentos escolares, 

informando aos órgãos competentes as necessidades de reparos, reformas e 

ampliações; 

 

XVI – gerir os recursos humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional 

juntamente com as instituições auxiliares constituídas em consonância com as 

determinações legais; 

 

XVII – delegar atribuições, quando se fizer necessário (SÃO PAULO, Cidade, 2013). 

 

 Durante a verificação de tal documento, observamos a demanda de atribuições que os 

diretores da Prefeitura Municipal de São Paulo têm sob sua incumbência, bem como, as 

atribuições dos coordenadores pedagógicos.  

 Constatamos, ainda que, juntamente com estes dois profissionais, há a figura de dois 

assistentes de direção que se dividem para atender o período escolar. Podemos verificar no: 

 

Art. 7º A substituição do Diretor de Escola, nos seus impedimentos legais, observará o 

disposto em portaria específica, respeitada a forma de provimento do cargo do 

Assistente de Diretor de Escola; 

 

Art. 8º São atribuições do Assistente de Diretor de Escola: 

I – substituir o Diretor, em seus impedimentos legais, na forma definida em portaria 

específica; 

II – responder pela gestão da escola, nas ausências do Diretor de Escola; 

III – atuar conjuntamente com o Diretor de Escola no desempenho de suas atribuições 

específicas (SÃO PAULO, Cidade, 2013). 

 

 Ao verificarmos as atribuições dos servidores municipais da (Prefeitura Municipal de 

São Paulo – PMSP), sabendo que existem no mínimo cinco pessoas envolvidas diretamente 

na gestão (1 diretor, 2 assistentes de direção e 2 coordenadores pedagógicos) para dar conta 

das inúmeras atividades elencadas por estes profissionais e, ao mesmo tempo, considerarmos 

as atribuições dos coordenadores educacionais de Suzano (mesmo havendo excepcionalmente 

em algumas escolas dois coordenadores educacionais) é extremamente desumano a meu ver a 

sobrecarga de multitarefas a este profissional. 

 Já apontado durante as entrevistas, o coordenador educacional das escolas do 

município de Suzano não consegue, por mais que queira, administrar com eficiência o 

pedagógico e o administrativo. 

 Tal pesquisa busca esclarecer que essa problemática existente é uma realidade não 

somente do município de Suzano, mas que necessariamente deve ser revista e analisada.  

A legislação, decretos, resoluções e pareceres que tratam especificamente sobre a 

educação no país e a qualidade do ensino, denotam uma preocupação na execução das 
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propostas educacionais, mas a execução das mesmas, que ficam ao encargo dos municípios, 

nem sempre garante as reais necessidades locais.  

A discussão do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de Suzano, no 

primeiro momento, não procurou atender a solicitação da rede educacional, que era o de criar 

o cargo de coordenador pedagógico nas unidades escolares; entretanto, durante o Congresso 

de Educação essa necessidade apareceu como uma das propostas para efetivamente se 

concretizar. 

 

 

3.5 A IMPORTÂNCIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA UNIDADE ESCOLAR  

 

 

Diante do exposto até aqui, se conclui que a escola se mobiliza pela atuação dos seus 

interlocutores. Dentre eles estão: os gestores, os professores, os coordenadores e a equipe de 

apoio. Em especial, a figura do coordenador pedagógico. 

A Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 22, afirma: ―a educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores‖.  

É importante lembrar que a escola deve trabalhar a educação, de maneira a ajudar, de 

forma intencional, sistemática, planejada e contínua os alunos que a frequentam. Esta 

educação deve ser diferente da forma como fazem as outras instituições como: a família, os 

meios de comunicação, o lazer e os outros espaços de construção do conhecimento e de 

valores para a convivência social. 

A caracterização da coordenação precisa ser definida e assumida pelo educador e pelo 

coordenador pedagógico. 

O coordenador pedagógico deverá ser capaz de desenvolver e criar métodos de análise 

para detectar a realidade e daí gerar estratégias para a ação, pois um modelo de coordenação 

escolar não serve a todas as realidades. 

Acredita-se que uma das funções específicas do coordenador é a socialização do saber 

docente, na medida em que a ela cabe estimular a troca de experiências entre os professores, a 

discussão e a sistematização de práticas pedagógicas. 

Esse profissional tem que ir além do conhecimento teórico, pois, para acompanhar o 

trabalho pedagógico e estimular os professores é preciso percepção e sensibilidade para 
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identificar as necessidades dos alunos e professores, tendo que se manter sempre atualizado, 

buscando fontes de informação e refletindo sobre sua prática. 

Dentro das diversas atribuições está o ato de acompanhar o trabalho docente, sendo 

responsável pelo elo entre os envolvidos na comunidade educacional.  

A questão do relacionamento entre o coordenador e o professor é um fator crucial para 

uma gestão democrática. Para que isso aconteça com estratégias bem formuladas o 

coordenador não pode perder seu foco. 

Para isso, a primeira tarefa do coordenador é tentar mobilizar os colegas a desenvolver 

um trabalho de equipe, pois essa é uma condição essencial para a melhoria do fazer 

pedagógico em sala de aula, deixando claros os objetivos comuns da escola, e rememorando o 

compromisso assumido na elaboração do Projeto Pedagógico. 

 A prática pedagógica requer que se pense de forma dialética e que se faça educação 

para toda a sociedade, ainda que através de diferentes meios e em diferentes espaços sociais. 

À medida que esta sociedade se torna tão complexa, há que se expandir a 

intencionalidade educativa para diversos outros contextos, abrangendo diferentes tipos de 

formação necessária ao exercício pleno da cidadania.  

Espera-se, pois, que o coordenador pedagógico conheça plenamente o seu espaço de 

trabalho, compartilhe ideias e conhecimentos, construa o seu papel na escola, tornando-se, 

assim, a ligação fundamental, traçando o seu caminho transformador, formador e articulador.  

Certamente que a inexistência de respostas prontas, acabadas e definitivas fazem com 

que o trabalho pedagógico do coordenador seja uma reelaboração do caminho e a 

apresentação de algumas das pistas possíveis para a continuação deste ―caminhar‖.  
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4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DE UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

 

O processo de eleição dos coordenadores educacionais traz à tona uma discussão que 

até então não era comum no município de Suzano. Até 2005, os cargos de diretor de escola 

eram ocupados por ―pessoas de confiança‖ (indicação política) do prefeito. Essa quebra de 

hegemonia trouxe certo desconforto por parte de quem estava no cargo de diretor. Mas a 

eleição dos coordenadores educacionais, em vias de fato, só ocorreu após a chegada da 

secretária de educação Sônia Maria Kruppa, em 2010, após a implantação da Lei nº 

4.392/2010.   

Para obtermos detalhes sobre a discussão e o processo de eleição dos coordenadores 

educacionais, entrevistamos Adriana
18

; funcionária da Secretaria de Educação no período de 

2010 a 2012. Inicialmente, conversamos a respeito da nomenclatura: ―diretor‖ e ―coordenador 

educacional‖. Quais concepções havia entre ambas? Prontamente, ela nos disse: 

 

A mudança de nomenclatura de Diretor Escolar para Coordenador Educacional não 

é uma mudança meramente estética ou burocrática, é uma mudança conceitual e 

política. Diretor é aquele que ―dirige‖ (que vai na frente e os demais o seguem), que 

toma as decisões e centraliza o poder na escola. Já o Coordenador é aquele que junto 

com os outros co-ordena (não centraliza o poder em suas mãos, mas o divide). 

  

 Em sua fala, ela ainda acrescenta:  

 
Veja que um simples nome pode parecer bobagem, mas não é, toda 

nomenclatura é imbuída de sentido e significado. Lógico que ela por si só, não 

altera práticas, mas revela concepções e junto com outros elementos pode de 

fato levar a mudanças. 

 

Com toda essa reorganização na gestão das escolas municipais, surgem dúvidas e 

questionamentos por todos os envolvidos. Como de fato acontece o trabalho dos 

coordenadores? Esse profissional consegue de fato ―dar conta‖ das tarefas administrativas e 

pedagógicas? Tais transformações passam pela urgente reflexão acerca dos diferentes espaços 

e instâncias de decisão da escola e, consequentemente, de suas práticas cotidianas. 

Outro questionamento feito para Adriana traz a indagação sobre a aceitação do grupo 

de professores/funcionários da Rede Municipal acerca do exercício de gestão coletiva 

implantado. Ela respondeu: 

 

                                                           
18

  Preservando o sigilo das fontes de informação, vale ressaltar que o nome da entrevistada é fictício.  
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Acredito que as pessoas aprendem vivendo e fazendo. É verdade que estamos 

vivendo num momento muito cruel que dificulta essa participação coletiva. Vivemos 

num momento no qual os espaços coletivos de discussão e participação estão sendo 

esvaziados, onde o individualismo vem sendo exaltado. Onde ―ter‖ é mais 

importante do que ―ser‖. 

 

Dando sequência à entrevista, foi discutido sobre o Congresso de Educação. O motivo 

pelo qual ele ocorreu. Adriana disse: 

 

Precisávamos elaborar o Plano Municipal de Educação, por isso, optamos por fazer 

um processo participativo envolvendo toda a rede de ensino e sociedade civil. 

Inicialmente, fizemos um levantamento minucioso da realidade educacional e uma 

breve caracterização do município. Na segunda etapa, com as informações 

sistematizadas e o documento base da Conae, a rede pôde discutir e levantar metas 

para a educação de Suzano. Finalizando, os 450 delegados eleitos pela comunidade 

aprovaram o documento final que subsidiou a elaboração do Plano de Educação de 

Suzano – Projeto de Lei nº 76/2012. 

 

Concebe-se a escola pública como um local democrático e, portanto, como um espaço 

público de conflito, de explicitação de divergências, discussão, reflexão e ação. 

Com base nessa indagação, o intuito da presente pesquisa não é apontar quem/o que 

está certo ou errado; entretanto, constatamos, após algumas conversas com diferentes pessoas, 

de diferentes segmentos da educação, ―certo desconforto e descontentamento‖, no que diz 

respeito ao rumo de como ―os fatos aconteceram‖ nesse período. 

Já discutido, em nossa pesquisa, o trabalho do coordenador educacional em Suzano, 

por meio das entrevistas, nos deixa claro que por mais que o mesmo tenha ―boas intenções de 

trabalho‖, há a necessidade de um suporte pedagógico com maior intensidade. Tal afirmação 

consta no Plano Municipal de Educação de Suzano para os próximos dez anos: a inserção de 

um coordenador pedagógico. 

O simples fato de haver um profissional que cuide especificamente do pedagógico, a 

nosso ver, não mudaria a estrutura da ―gestão democrática‖ implantada no município, nem 

tampouco com a definição de ―gestão compartilhada‖ especificada no documento da Conae.  

De acordo com o documento da Conae (BRASIL, 2011, p. 59), a ―gestão democrática 

como princípio da educação nacional sintoniza-se com a luta pela qualidade da educação‖. 

Baseado essa premissa, entende-se que o pedagógico ―não deve estar em segundo plano‖ 

conforme observamos nas entrevistas, em detrimento do excesso de trabalho dos 

coordenadores educacionais.  

Muitas obras já escritas por pesquisadores na área da educação discutem a importância 

do trabalho do coordenador pedagógico nas escolas. Em nossa pesquisa, citamos, 
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anteriormente, as atribuições do coordenador da Prefeitura Municipal de São Paulo, 

juntamente com o diretor e o vice-diretor.  

Também no universo da Secretaria Municipal de Suzano, em 2010/2012, além do 

coordenador educacional, instituído pela Lei nº 4.392/2010, havia um profissional que dava 

suporte pedagógico às escolas, intitulado como professor coordenador.  

De acordo com o Estatuto, são atribuições do professor coordenador: 

 

 Garantir a efetivação das Diretrizes Políticas da Secretaria Municipal de Educação, de 

forma articulada ao Projeto Político Pedagógico das unidades escolares; 

 

 Acompanhar as atividades, programas, projetos e ações da unidade escolar, referentes 

às questões pedagógicas, administrativas, assegurando a participação dos Conselhos 

de Escola e da comunidade; 

 

 Acompanhar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

da unidade escolar, tendo em vista os desafios do cotidiano escolar, as modalidades e 

turnos em funcionamento, visando à melhoria da qualidade da educação, em 

consonância com as diretrizes educacionais do município; 

 

 Formular e coordenar com a participação das unidades escolares o Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC/ Regional, no sentido da formação, do debate 

e análise das práticas de ensino, do fazer pedagógico e do exercício constante da 

gestão democrática; 

 

 Colaborar na formulação do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC da 

escola além de participar, quando se fizer necessário; 

 

 Contribuir na elaboração da proposta pedagógica junto à comunidade escolar e o 

Conselho de Escola propondo metas, estratégias de formação, acompanhamento e 

avaliação do processo de formação continuada entre os vários segmentos da 

comunidade escolar; 

 

 Contribuir na coordenação, elaboração e implementação dos Planos de Ensino dos 

Professores, garantindo sua consonância com o Projeto Político Pedagógico; 

 

 Promover grupos de estudos e pesquisas que respondam as questões de ensino-

aprendizagem dos educadores e dos educandos, visando a uma educação 

humanizadora que permita ressignificar e atualizar as práticas de ensino, o fazer 

pedagógico e a dinâmica escolar; 

 

 Promover ações que possibilitem aos Profissionais da Educação o conhecimento e a 

utilização de diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis; 

 

 Participar na elaboração, articulação e implementação de ações que integram a 

Secretaria Municipal de Educação, a escola à comunidade escolar e local, aos 

conselhos, às organizações sociais voltadas para as práticas educacionais; 

 

 Participar das discussões relacionadas à definição e aplicação do orçamento da 

educação na Rede Municipal de Ensino; 

 

 Participar e contribuir para a definição das prioridades de atendimento da demanda 

escolar; 
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 Acompanhar o setor de suprimento escolar, de forma a garantir o adequado 

abastecimento da escola; 

 

 Orientar o acompanhamento e a avaliação das propostas pedagógicas das escolas do 

Sistema Municipal de Ensino; 

 

 Analisar os dados mapeados das escolas que integram a Secretaria Municipal de 

Educação, elaborando alternativas para os problemas específicos das escolas da Rede 

Municipal de Ensino, inclusive no que tange ao relacionamento com as escolas 

pertencentes ao Sistema Estadual; 

 

 Garantir o fluxo recíproco das informações entre a Secretaria Municipal de Educação 

e as unidades escolares por meio de visitas regulares e de reuniões com seus 

coordenadores educacionais e educadores; 

 

 Contribuir com a Secretaria Municipal de Educação para assegurar a formação 

continuada dos Profissionais da Educação; 

 

 Propor instrumentos de análise para avaliar o desempenho geral da Rede Municipal de 

Ensino, nos seus trabalhos administrativos e pedagógicos; 

 

 Acompanhar e avaliar o funcionamento das instituições privadas de ensino que 

compõem o sistema municipal de educação; 

 

 Executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Suzano. (SUZANO, 2010) 

 

Havia uma média de quinze a dezessete professores coordenadores (que exerciam as 

suas atribuições dentro da SME nesse período). A quantidade de escolas que cada um deveria 

assessorar, bem como a relação das escolas com seus respectivos professores coordenadores, 

não nos foi fornecida. Assim, obtivemos as informações com pessoas que trabalhavam dentro 

da Secretaria Municipal de Suzano na época, e que nos repassou a seguinte distribuição: se 

um professor coordenador ficasse com uma Emei ―tranquila‖
19

, ele teria mais escolas sob sua 

responsabilidade; se o professor coordenador ficasse responsável por uma Emef (com EJA, 

Programa Mais Educação ou Projovem), ele teria ―menos‖
20

 escolas sob sua tutela. Deve-se 

lembrar que são ao todo 55 escolas municipais em Suzano, entre Emeis e Emefs.  

Havia exceções: duas escolas ―Emef Antonio Marques Figueira‖ e ―Emei Toshio 

Utiyama‖ tinham um professor coordenador para cada uma delas.  

Não podemos deixar de destacar: as creches conveniadas e as escolas particulares a 

que a Secretaria de Educação também dá suporte. Baseado nessas informações, verificamos 

que, ao professor coordenador, lhe eram atribuídas muitas funções na SME.  

                                                           
19

  Entende-se ―tranquila‖ a Escola Municipal de Educação Infantil com um número reduzido de alunos. 
20

  O uso do termo ―menos escolas‖, refere-se quando o professor coordenador se torna responsável por uma 

escola que tenha uma quantidade maior de alunos e com programas especiais (exemplo: Programa do Pro-

jovem e Programa Mais Educação. 
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Com as entrevistas que realizamos, constatamos que os coordenadores educacionais 

sentiam-se ―meio desamparados‖ com o suporte pedagógico fornecido pelos professores 

coordenadores. É extremamente relevante ressaltar sobre a quantidade de tarefas que os 

professores coordenadores também exerciam. Durante as conversas com pessoas da SME, 

soubemos que os mesmos ficavam por muitas vezes ―internados‖
21

. 

Diante do exposto até aqui, destacamos a necessidade de se incorporar um 

coordenador pedagógico para cada unidade escolar na Rede Municipal de Ensino de Suzano. 

Independentemente de ser do Partido da direita ou da esquerda, sabemos que a realidade 

educacional no município pede a inserção desse profissional. 

Para constar, o documento ―Projeto de Lei nº 76/2012 - Plano de Educação de Suzano‖ 

traz em si, no item 4.6.15: ―Estudar as possibilidades de criação do cargo de coordenador 

pedagógico para suporte dos professores, em cada unidade escolar, para garantir, discutir, 

apoiar e subsidiar o trabalho pedagógico‖. 

 

 

4.1 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Ao propormos uma intervenção dentro de um complexo universo de relações, em 

especial, o de uma Secretaria Municipal de Educação, uma série de elementos precisam ser 

considerados. Elementos estes que exigem uma reflexão por parte de todos os envolvidos 

nesse processo. Estamos nos referindo ao período de 2005 a 2012, no qual a 

filosofia/ideologia do Partido dos Trabalhadores (PT) norteou as ações de governo em 

Suzano. 

Durante a elaboração da pesquisa, que ocorreu desde o início de março de dois mil e 

doze, fizemos uma caracterização da rede educacional com os desdobramentos da política 

existente no município de Suzano; contudo, ao propormos uma intervenção para a rede, 

devemos primeiramente ressaltar que, atualmente, a gestão do município de Suzano é 

conduzido por outro prefeito. Desde dois mil e treze, o atual prefeito da cidade chama-se 

Paulo Fumio Tokuzumi do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).  

                                                           
21

  O termo ―internados‖ refere-se a momentos nos quais a equipe de professores coordenadores, juntamente 

com a equipe gestora da SME, participava de formações e de planejamento. 
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Assim, compreendermos as intenções de governo do atual candidato, no que diz 

respeito à educação, nos permite dialogarmos para que juntos possamos ―caminhar 

pedagogicamente‖. 

Partindo desse princípio de colaboração e com os apontamentos da presente pesquisa, 

sugerimos à atual gestão, juntamente com os profissionais da educação da Rede Municipal, 

por meio de encontros, paradas pedagógicas e outros, considerar uma possível reestruturação 

no quadro educacional.  

Tal alteração deve considerar a incorporação do cargo para coordenador pedagógico 

no Estatuto em vigor.  

Como parte do processo de intervenção, sugerimos apresentar um documento à 

Secretaria Municipal de Educação no qual se destacam as seguintes  colocações: 

a) Síntese do processo histórico que levou a esta configuração na Educação de Suzano; 

b) Resultados da pesquisa com as pessoas da Rede Municipal de Ensino – com os pontos 

positivos e negativos da configuração do modelo de Gestão da SME; 

c) Proposta de redesenho do Plano de Carreira e das funções do coordenador educacional 

e/ou coordenador pedagógico para cada escola; 

d) Proposta de ciclo de debates com os membros da rede e do Conselho Municipal de 

Educação e encaminhamento de possíveis soluções. 
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APÊNDICE A – Formulário para entrevistas 

 

 

1. O Plano de Trabalho de gestor foi elaborado com base no Projeto Político-Pedagógico 

da escola? 

2. O Plano de Trabalho do gestor foi elaborado de forma participativa ou somente pelo 

candidato ao cargo de coordenador educacional? 

3. O Plano de Trabalho de gestor foi apresentado e discutido com a comunidade escolar, 

como etapa do processo eleitoral? 

4. Após a eleição do coordenador educacional, o Plano de Trabalho do gestor foi revisto 

e adaptado? 

5. O que pensam pais, alunos, professores, funcionários e diretores quanto à eleição? 

6. Este processo favoreceu o exercício da participação e a oportunidade de escolha? 

7. Como atua verdadeiramente o coordenador educacional? Seu trabalho está em 

consonância com o Estatuto? 

8. Porque o Plano de Carreira traz a eleição do coordenador educacional? Quais 

estratégias políticas nortearam esse processo? 

9. O processo de eleição dos coordenadores educacionais se coaduna com a realidade 

municipal de ensino de Suzano? 

10. Após a implantação do Estatuto e, em especial, as atribuições do coordenador 

educacional, como fica a função deste profissional? Existe descentralização de tarefas?  
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido  
 

 

Dados de identificação 

 

Título do projeto: A gestão do ensino em Suzano: o trabalho do coordenador educacional 

Pesquisadora responsável: Patrícia da Silva Alecrim Alamino 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Nove de Julho (Uninove) 

Telefones para contato: (11) 96700-5417 – (11) 2041-3891 

 

Nome do(a) voluntário(a): ____________________________________________________ 

Idade: __________ anos   R.G. ___________________________________ 

 

 O (A) Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Mestrado 

em Gestão e Práticas Educacionais (Progepe), de responsabilidade da pesquisadora Patrícia da 

Silva Alecrim Alamino.  

 

 Justificativas e objetivos sobre o objeto de pesquisa; 

 Descrição detalhada do método (de entrevistas – cópias gravadas); 

 Benefícios esperados (para o voluntário ou para a comunidade); 

 Garantir a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa. 

 

Eu, __________________________________________________, RG nº _______________ 

declaro ter sido informado(a) e concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Suzano, _______ de _________________________ de  2013. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do (a) entrevistado (a) 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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ANEXO A – Plano de carreira de Suzano 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 190/10 

 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano e dá outras 

providências. 

Autoria: Executivo Municipal 

Projeto de Lei Complementar nº 018/2010 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO,  

usando das atribuições legais que lhe são conferidas; 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Suzano aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

 

PARTE GERAL 

LIVRO ÚNICO – DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM GERAL 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Esta Lei estabelece o provimento e a vacância dos cargos públicos municipais, os 

direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos Servidores Públicos do Município de 

Suzano, incluindo os da área da Educação e os da Guarda Civil Municipal. 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, 

seja de provimento efetivo ou de provimento em comissão. 

Art. 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser atribuídas a um servidor público. 

Parágrafo único – Os cargos públicos, acessíveis a todos os cidadãos, são criados por Lei, 

com denominação própria, número certo, atribuições, funções e responsabilidades específicas 

e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

Art. 4º. Os cargos públicos de provimento efetivo do Município de Suzano serão os 

organizados em carreira e os isolados. 

Art. 5º. As carreiras serão organizadas em grupos ocupacionais de cargos de provimento 

efetivo, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, assim como a 

natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes, na forma 

prevista em Lei. 

Art. 6º. É vedado a qualquer agente público atribuir aos ocupantes de cargos públicos 

atribuições ou responsabilidades diversas das descritas para o cargo que ocupa, conforme 

previsto em Lei, ressalvadas as responsabilidades, encargos e atribuições decorrentes do 

exercício de função de direção, chefia e assessoramento ou da prestação de serviços especiais. 

Art. 7º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em Lei. 

 

PARTE ESPECIAL 

LIVRO I – DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 231. Os Profissionais da Educação do Município de Suzano, que ocupam cargos efetivos 

ou de comissão, além das disposições contidas nesta Lei, ainda estão sujeitos a disposições 

específicas da categoria. 
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§ 1º. Para efeitos da presente Lei, Profissionais da Educação são todos os servidores 

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação nos termos da 

legislação própria. 

§ 2º. Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos cargos públicos de provimento em 

comissão, ligados à carreira dos Profissionais da Educação. 

Art. 232. Os cargos de carreira dos Profissionais da Educação são acessíveis a todos os 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei. 

Art. 233. O exercício dos cargos da carreira dos Profissionais da Educação exige não só 

conhecimentos específicos, adquiridos e mantidos por meio de estudos contínuos, mas 

também responsabilidades pessoais e coletivas para com a Educação e o bem-estar dos 

educandos e da comunidade. 

Art. 234. Este estatuto tem como princípios o disposto no art. 206 da Constituição Federal, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também ao seguinte: 

I – a gestão democrática da educação; 

II – o aprimoramento da qualidade do ensino público no Município de Suzano; 

III – a valorização dos Profissionais da Educação; 

IV – a escola gratuita e de qualidade para todos. 

Art. 235. A gestão democrática da educação consistirá na participação das comunidades 

internas e externas, na forma colegiada e representativa, observada em qualquer caso a 

legislação pertinente. 

Art. 236. O ensino público municipal deverá garantir à criança, ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto: 

I – a aprendizagem integrada e abrangente objetivando: 

a) superar a fragmentação das várias áreas do conhecimento, observando as especificidades de 

cada modalidade e nível de ensino; 

b) propiciar ao educando o saber organizado, para que possa reconhecer-se como agente do 

processo de construção do conhecimento e transformação das relações humanas; 

II – o preparo do educando para o exercício consciente da cidadania e no seu processo de 

humanização; 

III – a garantia de igualdade de tratamento, sem discriminação de qualquer espécie; 

IV – a garantia do direito de organização e representação estudantil no âmbito do Município. 

Art. 237. A valorização dos Profissionais da Educação será assegurada por meio de: 

I – formação permanente e sistemática de todos os servidores do Quadro de Pessoal dos 

Profissionais da Educação, promovida pela Secretaria Municipal de Educação; 

II – condições dignas de trabalho para os Profissionais da Educação; 

III – perspectivas de progressão na carreira de forma organizada por meio de Plano de 

Carreira e Vencimento dos Profissionais da Educação; 

IV – realização periódica de concurso público; 

V – exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições e 

responsabilidades dos Profissionais da Educação; 

VI – apuração e punição dos envolvidos em casos de assédio moral nos termos da legislação 

vigente; 

VII – exercício do direito de greve, nos termos da Lei. 

 

TÍTULO II – DOS ATOS PARA O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Capítulo I – Disposições Gerais 

 

Art. 238. São requisitos básicos para investidura em cargo da carreira dos Profissionais da 

Educação os constantes do art. 8º desta Lei e também: 



 
 

 

88 

I – o nível de escolaridade, capacitação e, se for o caso, habilitação profissional para o 

exercício das atribuições inerentes do cargo exigidas em Lei; 

II – a aptidão física e mental, nos termos do art. 15 desta Lei; 

III – o atendimento às condições específicas e especiais, que porventura existam, 

estabelecidas em Lei. 

§ 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em Lei. 

§ 2º. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 

para investidura em cargo público cujas atribuições sejam compatíveis, nos termos da 

legislação própria. 

§ 3º. A investidura nos cargos da carreira dos(as) Profissionais da Educação ocorrerá com a 

posse. 

Art. 239. O provimento dos cargos da carreira dos Profissionais da Educação será por meio 

de ato do Chefe do Poder Executivo. 

 

Capítulo II – Do Concurso Público 

 

Art. 240. O concurso público para os cargos da carreira dos Profissionais da Educação será de 

provas e títulos, podendo ser realizado em duas (02) etapas, conforme dispuser a Lei que fixa 

as diretrizes do sistema de carreira e vencimento dos Profissionais da Educação do Município 

de Suzano. 

Art. 241. Aplica-se aos concursos públicos para os cargos da carreira dos Profissionais da 

Educação as normas gerais de concursos públicos estabelecidas pela legislação pertinente. 

Parágrafo único – Os concursos públicos para os cargos da carreira dos Profissionais da 

Educação serão realizados, obrigatoriamente, quando: 

I – o percentual dos cargos vagos atingir 5% (cinco por cento) do total de cargos; 

II – não houver aprovados e classificados excedentes de concurso anterior para a carreira com 

prazo de validade em vigor. 

Art. 242. O edital do concurso público estabelecerá os requisitos a serem cumpridos pelos 

candidatos com base no disposto no artigo anterior. 

 

Capítulo III – Do provimento 

 

Seção I – Das Formas de Provimento 

1919 

Art. 243. São formas de provimento de cargo da carreira dos Profissionais da Educação: 

I – nomeação; 

II – readaptação; 

III – reversão; 

IV – reintegração; 

V – aproveitamento; 

VI – remoção. 

 

Subseção I – Da Nomeação 

 

Art. 244. A nomeação para os cargos da carreira dos Profissionais da Educação será: 

I – em caráter efetivo; 

II – em comissão, para cargos de livre nomeação e exoneração. 
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Art. 245. A nomeação para cargo de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da 

Educação depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecidos, 

em qualquer caso, a ordem de classificação e os termos da legislação própria. 

Parágrafo único – Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na 

carreira, serão estabelecidos pela Lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira e 

vencimento dos Profissionais da Educação. 

 

Subseção II – Da Lotação 

 

Art. 246. A lotação é o número de servidores que devem ter exercício em cada órgão ou 

unidade responsável pelo desempenho das atividades vinculadas à educação formal no 

Município. 

Art. 247. O número de servidores lotados em cada uma das unidades escolares será o 

designado pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 248. Caberá aos Coordenadores Educacionais organizar e compatibilizar horários dos 

turnos de funcionamento, visando ao cumprimento da proposta educacional da respectiva 

pasta, de acordo com o plano de lotação aprovado. 

§ 1º. A atribuição de sedes aos servidores não docentes far-se-á de acordo com os seguintes 

critérios: 

I – aferição do tempo de serviço, por meio da conversão em pontos do tempo de efetivo 

exercício na Rede Municipal Pública de Ensino; 

II – aferição da conclusão de graduação na área da educação, por meio da conversão em 

pontos da respectiva conclusão; 

III – combinação das razões tempo e títulos descritas nos incisos I e II deste artigo. 

§ 2º. Havendo a necessidade excepcional de remanejamento de servidores a outras unidades 

escolares, por motivos emergenciais e de reorganização, à Secretaria Municipal de Educação 

é reservado o direito de transferir temporariamente o servidor, seguindo os seguintes critérios: 

I – servidor lotado em unidade escolar mais próxima da unidade escolar com necessidade; 

II – menor tempo de serviço na Rede Municipal Pública de Ensino; 

III – local de residência do servidor; 

IV – servidor não estudante; 

V – menor número de filhos; 

VI – menor idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

90 

ANEXO B – Eleição direta para coordenador educacional 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 004/ S.M.E./ 2012 

 

A Secretaria Municipal de Educação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

combinadas com as atribuições da Coordenação do Processo Eleitoral (COPE), comunica que 

estão abertas as inscrições para 03 (três) vagas aos interessados em concorrer ao cargo de 

Coordenador Educacional por meio de eleição direta em 02 (duas) escolas pertencentes à 

Rede Municipal Pública de Ensino de Suzano (anexo I), nos termos do Decreto nº 7982/10. 

 

DA COMISSÃO ELEITORAL E SUA COMPETÊNCIA 

 

1 – A Comissão Eleitoral será composta por representantes da Secretaria Municipal de 

Educação e do Conselho de Escola. 

2 – A Comissão Eleitoral, formada na unidade escolar, será composta por 1 (um) 

representante da SME e de, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 8 (oito) do Conselho de 

Escola definidos em Assembleia Geral convocada para este fim. 

a) Os representantes do Conselho de Escola serão indicados em Assembleia Geral convocada 

pelo próprio Conselho para este fim, em até 15 (quinze) dias antes do pleito, mantendo a 

paridade entre os segmentos. 

3 – A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições: 

I – divulgar de forma ampla à comunidade educacional, as normas e critérios relativos ao 

processo eleitoral; 

II – planejar, organizar e executar o processo eleitoral no estabelecimento de ensino; 

III – lavrar ata de todas as reuniões e decisões encaminhando imediatamente à COPE; 

IV – convocar Assembleia Geral Final, juntamente com a comunidade educacional, para a 

apresentação final das propostas de trabalho dos candidatos ao cargo; 

V – convocar a comunidade educacional para a votação, por meio de edital fixado em locais 

públicos e uma ampla divulgação, cumprindo o estabelecido pela COPE; 

VI – acompanhar a secretaria da escola na preparação da relação de votantes, em ordem 

alfabética, por categoria, distribuídos em listagens conforme modelos estabelecidos pela 

COPE e repassá-las às mesas de votação; 

VII – carimbar as cédulas com o nome do estabelecimento de ensino; 

VIII – constituir a(s) mesa(s) de votação, designando os mesários e estabelecendo normas e 

procedimentos; 

IX – supervisionar o funcionamento da(s) mesa(s) durante o processo de votação; 

X – proceder à apuração dos votos segundo os critérios estabelecidos nesse edital; 

XI – após o encerramento do processo de votação e apuração dos votos acondicionar o 

material utilizado, encaminhando à COPE as atas de votação e de apuração com o resultado 

final, em formulário próprio; 

XII – divulgar o resultado final da eleição. 

4 – A Direção/Coordenação da Escola encaminhará à COPE, via memorando, os nomes dos 

membros da Comissão Eleitoral, identificando o segmento de que fazem parte, no dia seguinte 

à Assembleia Geral. 
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5 – A Comissão Eleitoral deliberará nos casos em que a legalidade dos representantes legais 

dos educandos for omissa. 

6 – A Comissão Eleitoral deliberará sobre eventuais problemas durante o processo eleitoral. 

7 – A partir da constituição da Comissão Eleitoral, a Direção/Coordenação da Escola terá o 

prazo de 10 (dez) dias úteis para informar a esta Comissão os membros do Colégio Eleitoral 

da Eleição, composto pelo responsável legal e/ou aceito de cada criança, com nome registrado 

em ficha própria, responsabilizando-se por sua fidedignidade. 

 

DO VOTO 

8 – Terão direito a voto: 

I – os profissionais da unidade escolar; 

II – educando menor de 16 (dezesseis) anos, devidamente representado por seu responsável 

legal; 

III – o educando maior de 16 (dezesseis) anos, com idade comprovada nos termos da 

legislação civil em vigor. 

a) No que se refere ao inciso II, cada família de educando matriculado na Rede Municipal 

Pública de Ensino terá direito a uma participação, independentemente do número de filhos 

matriculados na unidade escolar. 

b) Em caso de filhos matriculados em escolas diferentes, será facultada a participação em 

cada uma das unidades escolares onde se realize a eleição. 

c) Os professores atuantes em duas escolas poderão participar de ambas, excetuando-se os que 

se encontram em jornada suplementar. 

d) Cada pessoa apta terá direito a uma participação, mesmo que represente mais de um 

segmento da comunidade escolar. 

9 – Ficam impedidos de votar: 

a) membros do Conselho de Escola e da Secretaria Municipal de Educação componentes da 

Comissão Eleitoral; 

b) os parentes do professor candidato, considerando-se o parentesco até o 3º grau colateral. 

 

DAS CANDIDATURAS, SEUS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA O SEU 

REGISTRO 

10 – Somente os Professores da Rede Municipal de Ensino poderão candidatar-se ao cargo de 

Coordenador Educacional. 

11 – São requisitos: 

I – possuir curso superior de licenciatura plena em pedagogia ou em nível de pós-graduação 

relacionado às práticas de gestão escolar; 

II – ter experiência de, no mínimo, 3 (três) anos de magistério; 

III – ter alcançado a estabilidade; 

IV – estar disponível para o cumprimento de 8 (oito) horas diárias, nas escolas que funcionem 

em dois ou três períodos, para participar dos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo e dos 

períodos de frequência ordinária dos alunos, de forma a garantir o pleno funcionamento da 

unidade e equipe escolar; 

V – afastar-se dos cargos efetivos, quando acumular 2 (dois) cargos na Rede Municipal 

Pública de Ensino de Suzano, de acordo com o artigo 315 da Lei Complementar 190/2010 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano); 

VI – comprovar frequência de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e atividades do curso 

de Administração e Gestão Escolar, referido nos artigos 19 e 20 deste edital, realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação, especialmente para esta finalidade, e constante do 

calendário eleitoral. 

12 – Está impedido de candidatar-se o professor que: 
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I – não possuir curso superior de licenciatura plena em pedagogia ou em nível de pós-

graduação relacionado às práticas de gestão escolar; 

II – estiver em estágio probatório; 

III – não tiver disponibilidade de cumprimento de 8 (oito) horas diárias de trabalho na unidade 

escolar; 

IV – esteja garantido com a estabilidade a partir da Constituição Federal de 1988; 

V – não tenha participado de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

atividades do curso de Administração e Gestão Escolar promovido, especificamente, para esta 

finalidade; 

VI – estiver respondendo a processos administrativos; 

VII – estiver no exercício de qualquer licença que o afaste do trabalho parcial ou 

integralmente, exceto de licença maternidade; 

VIII – não tiver cumprido o plano de ação do mandato no ano anterior, em caso de reeleição. 

13 – Nas unidades escolares que, devido ao número de alunos, o módulo for superior a 1 (um) 

Coordenador Educacional, as candidaturas deverão ser efetuadas por ―chapa‖, ou seja, o Plano 

de Trabalho deverá ser desenvolvido em conjunto, representando a ―chapa‖ em questão. 

14 – O professor/―chapa de professores‖ somente poderão concorrer ao cargo de Coordenador 

Educacional em até 2 (duas) unidades da Rede Municipal Pública de Ensino. 

15 – Após o registro das candidaturas, os candidatos apresentarão suas propostas de trabalho à 

comunidade escolar, em debates, que precederão à Assembleia Geral Final. 

16 – A candidatura ao cargo de Coordenador Educacional fica condicionada à apresentação, 

por parte do Professor interessado, de um Plano de Trabalho coerente com o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, bem como com as diretrizes educacionais da Secretaria 

Municipal de Educação. 

17 – Os registros das candidaturas serão analisados e aprovados por uma Comissão Eleitoral, 

que deverá considerar a coerência com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar e 

com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação. 

18 – O voto será facultativo, pessoal e secreto, e será dado em cédula única. 

 

DA INSCRIÇÃO AO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

19 – As inscrições para o Curso de Administração e Gestão Escolar, pré-requisito obrigatório, 

para os candidatos que concorrerão ao cargo acontecerão nos dias 05 a 07 de novembro de 

2012. 

20 – O curso será realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2012. Nos dias 08 e 09, 

será das 19h00 às 22h30, e no dia 10 de novembro, das 8h às 17h. O local do curso será no 

Complexo Educacional Mirambava, Rua Campos Sales, nº 884, Centro, Suzano. 

a) O Curso de Administração e Gestão Escolar destina-se exclusivamente aos interessados em 

participar do processo de eleição e que preencham os requisitos necessários ao cargo de 

Coordenador Educacional. 

b) As inscrições deverão ser realizadas por e-mail, para o endereço eletrônico 

gestao_democratica@hotmail.com. 

 

DA INSCRIÇÃO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO 

21 – Os(as) candidatos(as) terão o prazo de 12 a 14 de novembro de 2012 para visitar(em) e 

conhecer a(s) escola(s) a(s) qual(is) irá(ão) se candidatar. 

22 – As inscrições para o processo de eleição acontecerão dia 21 de novembro de 2012, na 

Secretaria Municipal de Educação, Rua Paraná nº 149, Centro, 2º andar, sala do Setor de 

Gestão Democrática. 

23 – O professor interessado em candidatar-se deverá apresentar: 

mailto:gestao_democratica@hotmail.com
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I – Requerimento de Inscrição, de acordo com formulário da Secretaria Municipal de 

Educação; 

II – Curriculum Vitae; 

III – Memorial Descritivo; 

IV – Plano de Trabalho coerente com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, bem 

como, com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Princípios 

Norteadores da Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Suzano) e 

Diretrizes da Política Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (junho/2005); 

Caderno I – Prosa e Verso (2010); Texto ―Semeando o futuro, construindo o presente... o 

entendimento surge com o fazer‖ (2011) e demais legislações educacionais vigentes; 

V – comprovar frequência de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e atividades do curso 

de Administração e Gestão Escolar, referido nos artigos 19 e 20 deste edital, realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação, especialmente para esta finalidade, e constante do 

calendário eleitoral. 

24 – Os projetos serão analisados pela COPE nos dias 22 a 23 de novembro de 2012, sendo 

publicada a lista dos aprovados em 23 de novembro de 2012. 

25 – Os recursos poderão ser impetrados nos dias 26 e 27 de novembro de 2012, tendo a 

divulgação do resultado em 29 de novembro de 2012. 

 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

26 – A Comissão Eleitoral organizará a apresentação das propostas de 03 a 05 de dezembro 

de 2012. 

27 – Os materiais de campanha eleitoral, desde que aprovados pela Coordenação do Processo 

Eleitoral (COPE), poderão ser produzidos e divulgados pelos interessados até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data de votação. 

28 – A coordenação da mesa de apresentação das propostas de trabalho será feita por 

representante do Conselho de Escola. 

 

DA ELEIÇÃO 

29 – A eleição deverá ocorrer de 06 a 11 de dezembro de 2012, cabendo a cada Comissão 

Eleitoral definir os dias (no máximo três), local e horário. Não haverá prorrogação dos prazos 

estabelecidos no edital. 

30 – A Comissão Eleitoral constituirá a mesa de votação, em local de fácil acesso propiciando 

a agilidade do processo. 

a) Caso necessário, poderão ser constituídas mais de 01 (uma) mesa de votação. 

b) Nas escolas de difícil acesso, devidamente autorizados pela COPE será garantido a 

itinerância das urnas, onde as crianças utilizam o transporte escolar da Prefeitura de Suzano 

acompanhadas por representantes da Comissão Eleitoral, previamente indicados para este fim. 

c) A(s) mesa(s) será(ão) constituída(s) por 01(um) Presidente e 02(dois) Mesários, designados 

pela Comissão Eleitoral. 

d) Estará disponível na(s) mesa(s) de votação, urna(s) devidamente lacrada(s) e listas 

organizadas por segmento, em ordem alfabética dos participantes habilitados. 

31 – A Comissão Eleitoral e o(s) Presidente(s) da(s) Mesa(s) farão vistoria(s) da(s) urna(s), 

antes e após o término do período da votação. 

32 – A Comissão Eleitoral será responsável pela inviolabilidade da(s) urna(s) no período 

compreendido entre o início da participação e o início da apuração. 

33 – O votante deverá identificar-se por meio da cédula de identidade ou documento com 

foto. 
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34 – Encerrada a votação, a paridade será decidida sobre as cédulas válidas, mediante a 

mesma proporção entre os participantes internos (Profissionais da Educação) e externos 

(educandos, pais e representantes legais). 

 

DA CÉDULA DE VOTAÇÃO 

35 – A cédula de votação, devidamente rubricada, trará as seguintes alternativas: 

I – Nome do(a) candidato(a) ou; 

II – Chapa. 

36 – A cédula eleitoral terá o nome dos candidatos colocados segundo ordem estabelecida por 

sorteio. O sorteio será realizado pela Comissão Eleitoral, na presença dos candidatos ou de 

seus representantes, formalmente designados para tal fim. 

 

DA APURAÇÃO 

37 – A apuração de votos será feita, ininterruptamente, pela Comissão Eleitoral, juntamente 

com os mesários, em sessão pública, no mesmo local da eleição e deverá ocorrer 

imediatamente após o encerramento desta. 

38 – A Comissão Eleitoral verificará se o número de assinaturas constantes das listagens de 

participantes coincide com o número de cédulas existentes em cada urna. 

39 – Não havendo coincidência entre o número de assinaturas e o número de cédulas da urna, 

o fato somente constituirá motivo de anulação da urna se resultante de fraude evidente 

(discrepância superior a cinco cédulas para comunidade externa e dois para comunidade 

interna). 

40 – A constatação de participação branca ou nula será imediatamente notificada em 

vermelho na cédula, pela expressão “branca” ou "nula”, respectivamente. 

41 – A apuração dos resultados finais será realizada de acordo com o anexo II. 

42 – Serão nulos os votos: 

I – registrados em cédulas que não correspondam ao modelo oficial e que não estejam 

devidamente carimbadas e rubricadas; 

II – que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor. 

43 – Após a apuração a Comissão Eleitoral deverá: 

I – verificar toda a documentação; 

II – verificar se a contagem dos votos está aritmeticamente correta, procedendo à recontagem, 

se constatado algum erro; 

III – decidir quanto a irregularidades constatadas na ata; 

IV – registrar no mapa de apuração, fornecido pela COPE, o resultado final da eleição; 

V – encaminhar à COPE as atas da eleição e o mapa de apuração com resultado final, cujas 

cópias serão arquivadas no estabelecimento de ensino. 

 

DAS FRAUDES 

44 – Se a Comissão Eleitoral concluir que houve fraude, anulará a urna, fará contagem dos 

seus votos em separado e produzirá relatório circunstanciado do fato, encaminhando-o, 

juntamente com as cédulas e demais documentos à COPE, para decisão. 

 

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

45 – As impugnações e os recursos, em qualquer fase da eleição, não terão efeito suspensivo e 

serão recebidos pela COPE. 

46 – Só serão recebidos os recursos protocolados, devidamente fundamentados e instruídos 

com documentos comprobatórios. 

47 – A eleição só poderá ser anulada em caso de fraude comprovada. 
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48 – Os recursos serão julgados pela COPE, a qual emitirá decisão fundamentada, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento. 

49 – As decisões da COPE serão homologadas pelo titular da Secretaria Municipal de 

Educação. 

50 – Os recursos impetrados contra o resultado da eleição poderão ser interpostos no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da divulgação oficial do resultado. 

 

DA VALIDADE DA ELEIÇÃO 

51 – A eleição somente será considerada válida se tiver a expressão de 50% (cinquenta por 

cento) mais 01(um) dos eleitores publicados na listagem do colégio eleitoral da escola. 

52 – Na escola que não obtiver o quórum mínimo será convocada uma nova eleição. 

53 – Será considerada inválida a eleição que tiver mais de 50% (cinquenta por cento) de votos 

brancos e nulos. 

DA POSSE 

54 – O mandato de Coordenador Educacional eleito será de quatro 04 (anos), com direito a 

uma reeleição. 

55 – A posse dos eleitos será realizada no dia 15 de dezembro de 2012. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

56 – Os candidatos, sempre que possível, deverão participar das reuniões da Comissão 

eleitoral. 

57 – Os casos omissos serão verificados pela COPE. 

58 – Este Edital entra em vigência na presente data. 

 

 

 

 

 

 

Suzano, 31 de outubro de 2012. 

SÔNIA MARIA PORTELLA KRUPPA 

Secretária Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO C – Número de matrículas referentes ao mês de dezembro de 2010 (1) 
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ANEXO D – Número de matrículas referentes ao mês de dezembro de 2010 (2)  

 

 

 



 
 

 

98 

ANEXO E – Número de matrículas – data-base 20/12/2011 (1) 
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ANEXO F – Número de matrículas – data-base 20/12/2011 (2) 
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ANEXO G – Número de matrículas – data-base 21/12/2012 (1) 
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ANEXO H – Número de matrículas – data-base 21/12/2012 (2) 
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ANEXO I – Número de matrículas – data-base 20/12/2013 (1) 
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ANEXO J – Número de matrículas – data-base 20/11/2013 (2) 
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ANEXO K – Ata da Reunião 01 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 01 

 

Suzano, 08 de novembro de 2007.  

 

No dia oito de novembro do ano de dois mil e sete, reuniram-se pela primeira vez o Grupo de 

Trabalho — constituído pelo Decreto Municipal n. 7.61 0/2007 — na sede do Sindicato dos 

Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura 

Municipal de Suzano. A reunião que tinha como objetivo dar início aos Trabalhos do Grupo 

que conforme o decreto Municipal estabelece: fazer a revisão da Lei Municipal n. 2828, de 07 

de janeiro de 1.994, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, e para a 

implantação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação, tinha como 

pauta: 1. Eleição do Coordenador e Relator; 2. Elaboração do Regimento que norteará 

as atividades do Grupo; 3. Elaboração de um Calendário para as futuras atividades do 

Grupo; 4. Outros. A Reunião foi conduzida pelos membros representantes do Sindicato. 

Dando início aos trabalhos do dia, procedeu-se a apresentação de cada Membro e o segmento 

o qual representa. Em seguida realizou-se a eleição do Coordenador através dos votos dos 

membros presentes, sendo eleita por maioria de votos a Professora Nely Rodrigues de 

Moraes, representante do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara 

Municipal, Autarquas, Fundações e Prefeitura Municipal de Suzano, tendo sido seu nome 

indicado pelos membros Representantes do Ensino Público Municipal. A eleição do relator 

ficou pendente, devendo ser realizada na próxima reunião do Grupo, por não ter presente 

nenhum membro com disponibilidade para realizar tal tarefa. E sobre a elaboração do 

regimento de funcionamento do grupo alguns pontos foram definidos, tais como: local de 

funcionamento da reunião, que poderá ser alternadamente na sede do Sindicato ou na 

Secretaria Municipal de Educação. Quanto a periodicidade das reuniões ficou estabelecido 

que será de quinze em quinze dias, alterando nos períodos matutino e vespertino, com duas 

horas de duração (pela manhã: das 9h às 11 h e no período vespertino: das 14 h às 16 horas). 
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Quanto à freqüência dos membros, decidiu-se que ao completar quatro faltas injustificadas o 

mesmo deixará de fazer parte do grupo. Porém, serão levadas em conta as faltas justificadas, 

de qualquer dos membros e, ainda, a falta dos professores que possuem acúmulo legal. Sendo 

que as faltas justificadas deverão ser feitas por escrito para apreciação dos membros que 

poderão através do voto aceitar casos específicos. Sobre a organização dos trabalhos do 

Grupo, foi sugerido pela Representante da Secretaria Municipal de Educação Sra. Maira 

Marcolongo Tibério, que a Pauta seja divulgada com antecedência mínima de três dias para o 

prévio conhecimento dos membros e até para que tragam suas contribuições para as atividades 

do dia. Também a representante da Secretaria Municipal de Educação Sra. Maria de Lourdes 

Santos, sugeriu que seja feito um esqueleto de um Plano de Carreira e Estatuto para que todos 

os membros possam ter noção da formatação desses documentos, e que os mesmos sejam 

apresentados através do uso de recursos multimídia para maior visibilidade, e também de 

todos os registros das discussões do Grupo de tais registros. A professora Silvia Aparecida 

Muller, sugeriu ainda, que as atividades do Grupo sejam amplamente divulgadas, através dos 

Informativos do Sindicato, com o apoio dos meios utilizados pela Secretaria Municipal de 

Educação Foi tratada pelo Grupo, ainda, a freqüência dos representantes do Ensino Público 

Municipal que como todos os membros deverão assinar a lista de presenças e levar ao setor de 

trabalho um comprovante de participação, a ser entregue ao responsável do setor. Sobre a 

participação dos membros suplentes, ficou definido que os mesmos deverão participar de 

todas as reuniões do Grupo com direito a voz, mas, não voto. O membro suplente substituirá 

os titulares nas ausências destes, sendo que os membros Suplentes deverão suprir tais 

ausências por segmento representado. Sendo que o Sr. Paulo Aparecido Tibério substituirá a 

qualquer\um dos membros do Executivo Municipal. As datas das próximas reuniões e as 

atividades do Grupo de Trabalho ficarão estabelecidas em um Calendário a ser elaborado pela 

Coordenadora, após o fornecimento do calendário oficial da Secretaria Municipal de 

Educação. Porém, o calendário elaborado para o grupo poderá sofrer alterações sempre que 

necessário. Nada mais havendo a tratar ficou concordado que a próxima reunião será na 

Secretaria Municipal de Educação, das 9 horas às 11 horas, no dia vinte e três, do mês e ano 

vigente. Eu, Nely Rodrigues de Moraes, representante do Sindicato, lavrei a presente Ata, que 

será por mim assinada, bem como, pelos membros presentes.  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO L – Ata da Reunião 02 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 02 

 

Suzano, 23 de novembro de 2007.  

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e sete, às 9h15m nas dependências 

da Secretaria Municipal de Educação reuniram-se os membros do Grupo de Trabalho para 

discutirem e deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1. Repasse das Informações da 

Reunião anterior; 2. Eleição do Relator; 3. Continuação da Discussão e Elaboração 

do Regimento Interno; e Outros. Inicialmente a Coordenadora repassou aos presentes 

todas as discussões da reunião anterior devido ao fato de alguns membros estarem vindo 

pela primeira vez à reunião, entre eles o Sr. Edson Luis de Paula Muniz Barbosa, 

Representante da Secretaria Municipal de Finanças – SMF e alguns Representantes dos 

Trabalhadores em Educação. O Sr. Edson Luis de Paula Muniz Barbosa teceu comentário 

sobre as possíveis razões de sua indicação para ser membro do Grupo de Trabalho 

demonstrando desconhecimento do processo em que o fez Membro do Grupo. A 

Coordenadora Nely Rodrigues de Moraes esclareceu que no caso específico dos 

Representantes do Ensino Público Municipal o processo se deu por meio de eleições 

fortalecendo o exercício democrático visando efetivar a participação Coletiva. Educadores 

juntamente com o Sindicato definiram estratégias em que cada Unidade Escolar elegesse 

um representante e posteriormente através, também, de eleição por segmento e 

contemplando as diversas regiões da cidade entre esses representantes para que os eleitos 

constituíssem o Grupo. E, assim foram eleitos titulares e suplentes. O que aconteceu na 

sede do Sindicato nos dias vinte e nove do mês de junho com os Professores e catorze de 

julho com os Servidores de Apoio, no ano de dois mil e sete. E, que no caso dos 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação e as demais Secretarias de acordo 

com a fala do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sr. Cláudio 

Aparecido dos Santos – o Ted – “deve ter sido por indicação de seus superiores”. E nesse 
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momento pediu licença para se retirar da reunião por ter que atender um outro 

compromisso e assim o fez. O Sr. Edson, então inferiu que a indicação de seu nome 

deveria ter sido motivado pelo fato do mesmo ter ligação com a área da Educação. 

Continuando, e a Coordenadora detalhou as atividades já feitas pelo Grupo até a presente 

data, tais como: Eleição do Coordenador; fixação de dias, local e horários para as reuniões 

do Grupo e a importância da elaboração do Regimento Interno, a mesma procedeu 

abertura para as discussões relativos à ordem do dia: 1. Eleição do Relator esclarecendo 

ser a função muito importante e necessária de e que a eleição já havia sido adiada desde a 

primeira reunião devido a um fato complicador de ter que ser um representante que deve 

estar presente em todas às reuniões considerando que a maioria dos Representantes do 

Ensino Público têm acúmulo legal resultando na impossibilidade da presença dos mesmos 

em todas as reuniões. E, os que não estão em mesma condição não manifestaram interesse, 

além, dos que ainda não compareceram às reuniões não permitindo ao Grupo contar com 

tal contribuição. Diante de uma indefinição a Coordenadora propôs, então, que o relator 

pudesse ser um outro Profissional do Ensino Público Municipal não pertencente ao Grupo 

constituído por meio do Decreto Municipal. Apresentando o nome da Professora Angélica 

Aparecida Curvelo Alves da EMEI Cláudio José Rodrigues ressaltando que a mesma 

possui formação na área Jurídica e Educacional o que poderia ser de grande contribuição 

ao trabalho proposto ao relator e, ainda, a Representante Silvia Aparecida Muller propôs o 

nome da Professora Luciana da Silva Rocha destacando a formação na área de Letras e 

Especialização em Língua Portuguesa o que também somaria êxito nas especificidades do 

trabalho de um Relator. O Professor Alexandro Gomes Barbosa se manifestou favorável à 

proposta da Coordenadora acrescentando que de fato o representante sendo relator o 

impediria de participar das discussões por ter que fazer os registros. E, havendo 

concordância dos demais membros houve a indicação de que se fizesse a eleição e a mais 

votada seria a titular e a outra suplente. Após a votação onde obteve a maioria dos votos a 

Professora Angélica Aparecida Curvelo Alves tornando-se titular e a professora Luciana 

da Silva Rocha, suplente. Definida a solução pelo grupo suscitou também a freqüência das 

novas integrantes às reuniões uma vez que não têm seus nomes publicados no Decreto, a 

Coordenadora solicitou à Representante da S.M.E. Maíra Marcolongo Tibério que fizesse 

consulta ao Secretário de Educação sugerindo que estendesse às mesmas o direito à falta 

abonada na mesma proporção que os demais Representantes. Feita a consulta a 

Representante Maíra retornou com a resposta positiva do Secretário, porém, com a 

recomendação do mesmo de que o Relator Oficial no que necessitasse de assinaturas fosse 
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alguém do Grupo constituído pelo Decreto o que foi imediatamente acatado pelo Grupo. 

Sendo que as funções, deveres e a participação do Relator seriam definidos no Regimento 

em elaboração. A Coordenadora prosseguindo com a ordem do dia deu continuidade à 

elaboração do Regimento que teve como objeto de discussão o ...Artigo 2 - parágrafo II 

– Observância do Grupo às Diretrizes fixadas pelo Mec e pela Secretaria Municipal de 

Educação... Onde a Coordenadora frisou ser de praxe tal colocação uma fez que as 

Diretrizes da Secretaria seguem princípios legais presentes na Constituição Federal; LDB 

e outros. Sendo que a Diretriz Gestão Democrática e Participativa é um anseio da 

categoria dos Profissionais da Educação que buscam pela construção de bases mais 

democráticas que reflitam nas relações sociais. Momento em que houve tensa 

manifestação dos representantes do Ensino Público Municipal fazendo questionamentos 

aos representantes da S.M.E. no cumprimento da Diretriz da atual administração de 

“Gestão Democrática e Participativa” de que a mesma vinha deixando a desejar em 

cumprir a tal Diretriz uma vez que vários problemas presentes no cotidiano das Unidades 

Escolares eram decorrentes, além, da falta de preparo técnico da maioria dos Gestores o 

não cumprimento da citada Diretriz, aliás, se tornando a negação da própria defendida 

pela Gestão causando adversidades tanto nas relações da Equipe Escolar como 

influenciando negativamente na qualidade do processo ensino-aprendizagem. Problemas 

que deveriam ser discutidos pelo Conselho de Escola, porém, pela prática de muitos 

Gestores ao invés de efetivá-lo o manipulam fazendo permanecer a concentração de poder 

de acordo com seus próprios interesses entre eles a permanência no cargo em detrimento 

da construção da tão almejada ―Participação Coletiva e Democrática‖ da Comunidade 

Escolar na Gestão da Escola das quais deveriam ser seus maiores defensores. E, 

ressaltaram, ainda, os Representantes do Ensino Público que a própria indicação dos tais 

Gestores pela administração já se constituí num desrespeito aos Profissionais da Rede pois 

pertencem à outra Rede e não Profissionais do Quadro Efetivo Municipal salientando ser 

critério presente no atual Estatuto lei n. 2.828/94 ignorado totalmente pelo Governo atual. 

Atitude essa repelida por todos os Profissionais que ansiavam por mudanças justas e 

democráticas tanto nas relações entre os Profissionais e a SME onde poderiam ter direito 

―de falar‖ e de serem ouvidos. A Representante Maira reconheceu que a prática de 

―indicar‖ Gestores como Cargo de Confiança têm gerado constrangimentos à própria 

Equipe da S.M.E. nos Encontros; Congressos; Seminários em que participam, pois, além 

de ser obsoleto se opõe à política do Governo do PT – Partido dos Trabalhadores - em 

efetivar a Gestão Democrática no setor da Educação do Município, mas, que a S.M.E. tem 
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concentrado esforços na busca por corresponder aos anseios dos Profissionais da Rede e 

às Políticas estabelecidas pelo Governo tanto que estávamos ali num Grupo misto 

elaborando o Estatuto e o Plano de Carreira. A Coordenadora fez interferência dizendo ser 

necessário deixar muito claro que o Grupo de Trabalho constituído pelo Decreto é de fato 

um ato de Governo até por que lhe é devido, no entanto, seria válido enfatizar ser 

resultante de conflitos; insatisfações que culminaram na construção de lutas de grupo de 

Professores que têm enfrentado a ―ordem‖ estabelecida apoiados pelo Sindicato, embora, 

sofrendo perseguições com defesas, inclusive, por meios jurídicos. Situações que se 

constituíram em ações voltadas para a concreção de conquistas efetivas que impeçam 

futuramente vivenciar as mesmas frustrações e dissabores. E, a Construção do Plano de 

Carreira se tornou, então, a maior bandeira dessa luta da categoria manifesta em diversos 

momentos de encontro entre os Profissionais da Rede e a Equipe da SME e certamente 

percebida pela última, e, essa é portanto a real razão de estarmos ali. A representante 

Maíra finalizou dizendo que os dissabores eram de ambas as partes. Passando a discutir o 

...Parágrafo II ainda do Artigo 2. Buscar sugestões junto aos Profissionais da 

Educação que subsidiem o conteúdo da Minuta do Anteprojeto;... em discussão o 

Grupo o definiu como um princípio fundamental para que sejam dirimidas todas as 

práticas equivocadas que impeçam ou dificultem o exercício Democrático e a Participação 

Coletiva. A Coordenadora defendeu que seria interessante que o próprio Grupo criasse 

mecanismos para envolver os Trabalhadores da Educação considerando que nem sempre 

as ―mensagens‖ que chegam às Unidades Escolares dadas pela S.M.E aos Gestores em 

reunião entre eles são transmitidas aos Profissionais de forma fidedigna ou com 

entusiasmo com que deveriam. A Representante Maíra enquanto Diretora de Ensino 

lamentou tal fato. A Representante Maria de Lourdes Santos informou de que nos 

próximos dias haveria reunião com Diretores e seria uma oportunidade do Grupo se 

apresentar aos Gestores. Todos de acordo, a Coordenadora sugeriu a constituição de uma 

comissão do Grupo para fazerem a apresentação aos Gestores e se propuseram estar 

presentes os seguintes Representantes: Alexandro Gomes Barbosa; Silvia Aparecida 

Muller; Marina Thereza Santana Oliveira; Silvia Barbosa Pereira; Nely Rodrigues de 

Moraes; Onézimo Soares Ribeiro; Edson Luis de Paula Muniz Barbosa, além, das 

Representantes da S.M.E. que pelo exercício dos cargos que ocupam já estariam presentes. 

O Representante Alexandre Augusto Batalha da Secretaria de Negócios Jurídicos 

manifestou desejo em participar, no entanto, ponderou sua impossibilidade devido à 

realização de audiências. O Grupo então ficará aguardando data da reunião das 
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Representantes da S.M.E. para efetivar a apresentação. Devido ao adiantar das horas deu-

se por encerrada a reunião sendo a presente Ata lavrada e assinada por mim, Nely 

Rodrigues de Moraes, juntamente com os presentes.  

 

Após leitura, realizada em dez de março de dois mil e oito, a representante Maira 

Marcolongo Tibério, em tempo, esclarece que fez comentários a respeito da dificuldade 

de se tratar com o comissionamento de cargo de gestores e, não, “constrangimento”, 

como constou da página cinco desta ata. Assim, ler-se-á a qualquer tempo, tal como 

corrigido.  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO M – Ata da Reunião 03 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 03 

 

Suzano, 07 de dezembro de 2007.  

 

Aos sete dias do mês doze de dois mil e sete, teve início a presente reunião, às 14h22min, em que 

se reuniram os membros integrantes do Grupo de Trabalho, instituído com supedâneo no Decreto 

Municipal n. 7.610/07, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1. Comunicado da 

Coordenadora e segmentos; 2. Apresentação de novas integrantes do grupo; 3. Leitura da ata 

referente a reunião do dia 08.11.2007; 4. Leitura e discussão das Normas Regimentais para o 

Grupo de Trabalho; 5. Outros. A Coordenadora Nely Rodrigues de Moraes fez a abertura dos 

trabalhos com a leitura da pauta supracitada; seguiu enfatizando a importância da participação das 

escolas para a elaboração do presente documento; esclareceu aos membros presentes que as 

discussões ocorridas ao longo do processo de elaboração do ―Plano de Carreiras‖ e revisão do 

―Estatuto do Magistério‖ não ocorrem no âmbito pessoal, e que, devem constituir, corroborar e 

enriquecer para elaboração dos documentos que são fim último desse Grupo. Para fazer justa sua 

fala, a Coordenadora tomou suas, as palavras de João Guimarães Rosa, em trecho da obra 

―Grande Sertão Veredas‖, realizando leitura compartilhada. Finda a leitura a coordenadora teceu 

breves comentários sobre a beneficie a municipalidade feita através de uma construção coletiva da 

grandeza da que se inicia. Seguiu apresentando as professoras relatoras, elencando os critérios de 

suas indicações e escolhas e lhes cedendo a palavra para apresentações pessoais. As professoras 

Angélica A. Curvelo Alves e Luciana da Silva Rocha, com o uso da palavra, declararam o 

interesse no construto em curso, bem como, em suas participações e possíveis contribuições para 

a plenitude dos objetivos do Grupo. Ambas, foram eleitas relatora e suplente, respectivamente, em 

reunião realizada em vinte e três de novembro de dois mil e sete, na sede do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Suzano. Dadas as apresentações, a Coordenadora realizou a 

leitura da primeira ata do Grupo de Estudo referente à reunião realizada em oito de novembro de 

dois mil e sete, elaborada pela mesma, devido à ausência, até a presente data, de integrantes 
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responsáveis para execução de tal função. A mesma se comprometeu ainda com a lavratura da ata 

da reunião do dia vinte três com leitura prevista para o próximo encontro oficial do Grupo. Após 

leitura, no espaço para observações e acréscimos no registro, a Sra. Maria de Lourdes Santos 

sugeriu que o relato fosse encerrado sem margens a alterações futuras, quando lido e assinado, 

devendo ser, portanto apresentado para observações antes de concluído; sua sugestão fora acatada 

pelo Grupo. No andamento dos trabalhos, teve início a leitura e discussão da proposta de Normas 

Regimentais para o funcionamento do presente Grupo de Trabalho, com destaque à fala da 

Coordenadora quanto à busca e efetivação da autonomia do Grupo durante a elaboração do 

documento e respeito às reuniões do mesmo, tal observação se justificou pela presença, sem 

comunicação e/ou consulta aos membros, de representantes do CAME, alheios ao Grupo. Quando 

consultadas das motivações de suas presenças tais representantes alegaram estar em cumprimento 

de ordens superiores dadas pela Secretaria Municipal de Educação, momento em que a 

Coordenadora traz argumentos sobre a delicadeza que deve existir entre membros dessa 

municipalidade, em respeito aos momentos de trabalho do Grupo, outrora constituído por seus 

pares com ampla autonomia. Explana sobre o interesse do Grupo na participação de toda a rede, 

mas ressalva que iniciados os trabalhos haverá momentos oportunos em que se constituirão 

assembléias e outros, que apenas aos membros naturais ao Grupo caberão os trabalhos. Dadas as 

alegações da Coordenadora as representantes do CAME se retiraram da sede do Sindicato. A Sra. 

Maria de Lourdes Santos, em defesa de seu segmento, afirmou não ter havido nenhuma fala de 

ordem mandatória pela Secretaria Municipal de Educação, alegando que a presença, das já 

ausentes, se sustenta em suas inquietações próprias e daqueles que com elas compartilham; em 

acréscimo à fala da Sra. Maria de Lourdes Santos; o Sr. Paulo Tibério faz uso da palavra, 

solicitando atenuância as falas da Coordenadora no que tange as ações e posições da Secretaria 

Municipal de Educação sobre as quais podem pesar equívocos. A Coordenadora volta a alegar 

que em sua posição de norteadora dos trabalhos deve garantir a autonomia do Grupo, fazendo 

claro que não se trata de hostilizar as visitantes ou a Secretaria Municipal de Educação e, sim 

garantir a integridade de espaços em que um Grupo efetivamente se constitua de entes fixos, sem 

quaisquer pressões de ordem política para bem do engendrar que tem como fim. A professora 

Silvia Aparecida Muller expôs seu entendimento em ter havido falta de comunicação entre a 

Secretaria Municipal de Educação e o Grupo de Trabalho, sugerindo uma comunicação de 

efetividade no sentido de que não hajam mal entendidos de toda forma, encerrando a discussão. 

Em prosseguimento a pauta da reunião, de posse do calendário para o ano letivo de 2008, a Sra. 

Maria de Lourdes Santos informou a data da próxima reunião de diretores, a se realizar em dez de 

dezembro, às 9h na sede da Guarda Municipal, ressaltando que contaria com a participação do 
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Grupo de Trabalho para esclarecimentos e solicitação de maior incentivo dos diretores aos seus 

respectivos professores e funcionários, na participação do processo de elaboração dos documentos 

na figura de seus representantes. O Grupo avaliou a dificuldade em participar desta reunião em 

virtude da indisponibilidade da grande maioria dos membros, em que sugeriu a Sra. Maria de 

Lourdes Santos, e consentiu o Grupo, que fosse adiada a reunião colaborativa para o ano seguinte. 

A Coordenadora passou à leitura das Normas Regimentais, que como sugerido pelo do Sr. 

Cláudio Aparecido dos Santos, e aceito por maioria absoluta, se deu de forma continuada para 

posterior discussão das possíveis alterações e observações anotadas pelos membros durante a 

leitura. Realizadas: leituras e discussões, ficaram estabelecidas as modificações conforme se 

segue:  

 

art. 5º. As reuniões ordinárias do Grupo de Trabalho serão realizadas  

quinzenalmente com alternância entre os períodos matutino e vespertino.  

 

art. 6º. As reuniões serão realizadas com presença mínima de cinqüenta porcento  

mais um do total de membros do Grupo.  

 

§3º As reuniões serão secretariadas por um membro do Ensino Público municipal 

escolhido pelo Grupo de Trabalho que contará com uma suplente também escolhida 

pelo Grupo, não sendo necessário que tais membros componham oficialmente o 

mesmo. A estes membros competirá a lavratura de atas e realização dos relatórios 

das discussões, bem como as demais correspondências que forem necessárias.  

 

art. 7º.  

I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior.  

II. Comunicados da Coordenadora.  

III. Comunicados dos demais membros referentes a assuntos trazidos de seus 

segmentos.  

IV. Ordem do dia, concernentes aos assuntos constantes na pauta da reunião.  

 

art. 11. As decisões do Grupo de Trabalho e suas ponderações serão registradas em 

relatório.  

 

art. 12. Todas as votações do grupo deverão ser abertas.  

§ 2º. Os resultados das votações serão comunicados pelo coordenador.  

 

art. 18.  

§1º O coordenador será substituído, em caso de eventual ausência, por um membro 

do sindicato já estabelecido pelo Grupo de Trabalho.  

 

(criação de um novo parágrafo) §2º. O coordenador poderá ser destituído do cargo 

caso negligencie as atribuições previstas no artigo 18.,cabendo a ele direito de 

ampla defesa. Nesta, hipótese, novo coordenador será eleito por votação do Grupo 

de Trabalho.  

 

Do relator e sua competência 

 

art. 19. (antigo 13.)  

§ 1º O relator contará com auxílio de um secretário que deverá fazer todas as 

anotações das atividades do grupo.  

 

art. 16., que virou 8º. em virtude da reorganização temática dos artigos, ler-se-á:  
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Das comissões internas 

 

art. 8º. O Grupo de Trabalho poderá se dividir em comissões para estudo de temas 

específicos.  

Parágrafo Único. Os pareceres destas comissões deverão ser relatados e 

submetidos à aprovação do Grupo de Trabalho para que sejam devidamente 

registrados pelo relator. *O antigo art.17., que dispõe sobre despesas, foi suprimido 

minimamente até a próxima reunião, do texto e o artigo 18. passa a 22., onde ler-se-

á:  

 

art. 22. Caso haja necessidade de uma assessoria técnica será feita solicitação ao 

Poder Executivo, bem como tal assessoria poderá se dar a convite do Grupo de 

Trabalho.  

 

art. 23. Os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão 

solucionados por deliberação do Grupo de Trabalho, em qualquer de suas reuniões, 

por maioria absoluta dos membros presentes.  

 

Após a conclusão das alterações nas Normas Regimentais, foi entregue aos membros do Grupo de 

Trabalho uma cópia do Calendário Escolar de 2008, para posterior elaboração do calendário de 

atividades do Grupo. Na seqüência a Coordenadora solicitou aos membros presentes em representação 

à Secretaria Municipal de Educação, que fosse feito por escrito, aos diretores de escola um 

comunicado para que os mesmos disponibilizassem espaços nos Horários de Trabalho Pedagógicos 

Coletivos, para discussão do Estatuto pelos profissionais do magistério e outros segmentos nas 

unidades escolares. Em seguida, em resposta aos questionamentos dos presentes, ficou acordado que o 

Sindicato emitirá os atestados de presença em reunião e justificativa de dispensa de ponto a serem 

assinados solidariamente: por membro da Secretaria Municipal de Educação presente em reunião, 

bem como, pela Coordenadora do Grupo de Trabalho. Para fechamento da presente reunião, por 

votação absoluta, ficou estabelecido que a próxima reunião do Grupo de Trabalho ocorrerá no dia 15 

de fevereiro de 2008, às 9h, na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano. Devido ao 

adiantado das horas deu-se por encerrada a reunião sendo a presente Ata lavrada e assinada pelas 

relatoras Angélica A. Curvelo Alves e Luciana da Silva Rocha, juntamente com os presentes. Não 

havendo mais assuntos a tratar, a reunião fora encerrada.  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO N – Ata da Reunião 04 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 04 

 

Suzano, 22 de fevereiro de 2008.  

 

Aos vinte e dois dias do mês dois de dois mil e oito, teve início a presente reunião, às 

14h31min, em que se reuniram os membros integrantes do Grupo de Trabalho, instituído com 

supedâneo no Decreto Municipal n. 7.610/07, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 

1. Aprovação do texto final das Normas Regimentais do Grupo de Trabalhos; 2. 

Apresentação, discussão e aprovação do calendário de atividades do Grupo; 3. Assuntos 

Gerais. A Coordenadora Nely Rodrigues de Moraes fez a abertura dos trabalhos com a leitura 

da pauta supracitada e seguiu desejando um bom ano e retorno a todos no Grupo de 

Trabalhos. Sua fala inicial enfatizou a seriedade e posicionamento coerente de cada membro, 

em relação ao compromisso assumido pelo Grupo. A Coordenadora aproveitou para lembrar a 

todos que as comunicações do Grupo serão feitas por e-mail, para viabilizar o acesso e a 

rapidez da chegada das informações, pedindo que atualizem seus endereços e passem a se 

remeter ao novo endereço eletrônico: nelydemoraes@gmail.com. Para iniciar as leituras, a 

Coordenadora solicitou a atenção de todos ao texto do Decreto que institui o Grupo de 

Trabalho; leu a integra do texto de pesquisa elaborado por ela, da qual constam três questões 

de natureza exploratória, a serem respondidas e enviadas ao endereço eletrônico até vinte e 

nove de fevereiro de dois mil e oito, para fins de análise que subsidiarão as discussões da 

próxima reunião e contou com o comprometimento de todos os presentes nesse sentido. 

Seguiu pedindo, que todos os membros preenchessem via específica alegando ou não acumulo 

de cargos para fins de justificativa, quando oportuna, de ausências. Tomou então, a 

Coordenadora a leitura ininterrupta e explanações necessárias, das Normas Regimentais do 

Grupo de Trabalho Formado para a Revisão da Lei Municipal n. 2.828/94 e Implantação 

do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

Dada a leitura observou-se: controvérsia numérica no artigo 16, logo corrigida. No que tange, 
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ao artigo 24, em sua menção ao registro em cartório, o Sr. Cláudio Aparecido dos Santos, 

contestou tal necessidade que, votada pelo Grupo, se manteve. A Sra. Maria de Lourdes 

Santos pediu a palavra e a reconsideração dos textos dos § 1º do artigo 17, da seção II, do 

capitulo IV, do titulo II, e do artigo 21, da seção II, do capitulo V, do titulo II. Em contra 

partida, a Coordenadora analisou e teceu alegações pedindo que o texto fosse mantido em 

virtude de discussões ocorridas na última reunião. Com relação à indicação de um membro do 

sindicato para a substituição da Coordenadora, em caso de necessidade, o Grupo alegou ter 

indicado o Sr. Carlos Amaro Alves Costa, entretanto, após as discussões presentes, essa 

substituição passa a ser designada no ato de sua necessidade podendo qualquer membro do 

Grupo, mediante votação, coordenar os Trabalhos na ausência da Sra. Nely Rodrigues de 

Moraes. No que se refere ao artigo 21, questiona-se o termo mandatório em compartilharem 

despesas financeiras, o Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação, discussão da qual se 

concluí a alteração. Ambos dispositivos ler-se-ão da seguinte forma:  

 

Art. 17  

§ 1º O Coordenador será substituído, em caso de eventual ausência, por um 

membro do Grupo de Trabalho. 

 

Art. 21. Será feita solicitação pelo Grupo do Trabalho, ao Poder Público na figura 

da Secretaria Municipal de Educação e ao Sindicato dos Funcionários e Servidores 

Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura Municipal de 

Suzano a cobertura de eventuais despesas em função da realização das atividades 

correntes. 

 

Com as referidas alterações, vota-se e registra-se texto final, que aprovado, é assinado por 

todos os membros do Grupo de Trabalhos. A Coordenadora passa então, à leitura do 

calendário em que se antecipam as datas dos próximos eventos e reuniões. Devido ao 

adiantado das horas, deu-se por encerrada a reunião sendo a presente ata lavrada e assinada 

pela relatora Angélica A. Curvelo Alves, juntamente com os presentes no ato da leitura. Não 

havendo mais assuntos a tratar, a reunião, fora encerrada.  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO O – Ata da Reunião 05 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 05 

 

Suzano, 10 de março de 2008.  

 

Aos dez dias do mês três de dois mil e oito, teve início a presente reunião, às 9h26min, em 

que se reuniram os membros integrantes do Grupo de Trabalho, instituído com supedâneo no 

Decreto Municipal n. 7.610/07, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1. Assuntos 

gerais; 2.Explanação da coordenação; 3. Comunicação dos demais membros sobre 

assuntos trazidos de seus segmentos; 4. Conclusão da discussão e aprovação do calendário 

de atividades; 5. Elaboração das atividades visando buscar a participação dos 

Trabalhadores da Educação; 6 . Outros. A coordenadora abriu a presente reunião com 

cumprimento aos presentes; seguiu com leitura pendente da ata referente ao dia vinte e três de 

novembro de dois mil e sete. Ao termino da leitura, a Sra. Maira Marcolongo Tibério, pede 

correção em tempo do termo ―constrangimento‖ na página cinco da referida ata. Entram em 

discussão os senhores Paulo Tibério, Maira Marcolongo Tibério e Alexandro Gomes Barbosa. 

A Sra. Maira Tibério Marcolongo solicita o registro de se sentir desrespeitada pela colocação 

do membro Sr. Alexandro Gomes Barbosa. A Sra. Maria de Lourdes Santos tentou dirimir a 

discussão explanando sobre sua experiência em reuniões relatadas por atas e solicitando que 

seja aditada a observação da Sra. Maira Marcolongo Tibério. Outros membros se 

manifestaram em posições diversas. O Sr. Paulo Tibério solicita que as atas sejam lavradas e 

assinadas nos dias em que sejam feitas as reuniões. Entretanto, a Coordenadora pede que se 

observe o artigo 7º, capitulo II, título I, das Normas Regimentais do Grupo de Trabalho, que 

dispõe sobre a leitura das atas e/ou relatórios nas reuniões subseqüentes, o que ora já votado, 

será mantido. A Coordenadora distribui cópias das Normas Regimentais, pedindo que todos 

as leiam atentamente. Aproveita para chamar a responsabilidade os membros à leitura das 

pautas enviadas por via eletrônica, ao registro das discussões para que não imperem 

controvérsias e a participação em discussões de relevância ao bojo do trabalho, superando 
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momentos de desabafos pessoais vez que a base da representatividade tem morada no bem de 

uma coletividade. No andamento dos trabalhos, passa a palavra à Sra. Angélica A. C. Alves, 

relatora dos trabalhos, para a leitura e da ata do dia sete de dezembro de dois mil e sete. Sem 

alterações de toda ordem sobre está ata, a relatora lamenta o fato do arquivo da ata 

subseqüente não ser lido pela mídia disponível, transferindo para a reunião do dia dezenove 

de março de dois mil e oito a leitura da ata faltante e desta. Com a palavra, a Coordenadora 

passa a ordem do dia apresentando minuta de planejamento para a busca de participação dos 

profissionais da educação. Esse planejamento desenha como ações de relevância: o encontro 

com diretores para orientações gerais e sobre a eleição de novas representações; o encontro 

com os representantes eleitos; uma primeira formação para representantes e a previsão de 

plenárias com toda a rede. Seu texto prevê: objetivos; roteiros norteadores; ofícios com 

solicitações à Secretaria Municipal de Educação; construção de arquivos padrão, além de 

listar ações de incentivo a participação de todos os profissionais da educação desta 

municipalidade. Ao término da explanação da Coordenadora, se apontaram algumas correções 

ortográficas; discutiu-se a viabilidade de um representante por Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo em detrimento de um por período, após sugestão da Sra. Regina Alves 

Góes Almeida; e o Grupo em sua totalidade endossou o conteúdo do planejamento 

parabenizando a Coordenadora por sua iniciativa e produção. Superado o aprovo do 

planejamento, a Coordenadora confirmou com o grupo o dia dezenove de março do ano 

vigente, para a próxima reunião em correção ao calendário aprovado que previa o dia vinte de 

mesmo mês e ano, em virtude de ponto facultativo. Esta reunião fica prevista para o período 

vespertino, entre as 14 e às 16 horas. Devido ao adiantado das horas, deu-se por encerrada a 

reunião sendo a presente ata lavrada e assinada pela relatora Angélica A. Curvelo Alves, 

juntamente com os presentes no ato da leitura. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião, 

fora encerrada.  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO P – Ata da Reunião 06 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 06 

 

Suzano, 19 de março de 2008.  

 

Aos dezenove dias do mês três de dois mil e oito, teve início a presente reunião, às 

14h26min, em que se reuniram os membros integrantes do Grupo de Trabalho, instituído 

com supedâneo no Decreto Municipal n. 7.610/07, para discussão e deliberação da 

seguinte pauta: 1. Assuntos gerais com leitura das atas das duas reuniões anteriores; 

2.Explanação da Coordenação; 3. Comunicação dos demais membros sobre assuntos 

trazidos de seus segmentos; 4. Explanação dos fundamentos legais para a construção de 

planos de carreira e divisão do grupo em comissões para o levantamento e estudos de 

temas específicos; 5. Organização final das atividades visando buscar a participação 

dos Trabalhadores da Educação; 6 . Outros. Nesta reunião a Coordenadora fez a abertura 

com comprimentos a todos e passou a palavra à Relatora titular que realizou leitura das 

atas dos dias vinte e dois de fevereiro e dez de março o ano vigente, nas quais não se 

apontaram alterações necessárias, o que as fez dignas de aprovo e assinatura por todos os 

membros presentes. A Relatora fez ainda, a leitura dos ofícios 01, 02 e 03, com sua 

redação, assinados pela Coordenadora e encaminhados à Secretaria Municipal da 

Educação no dia quatorze dos: mês e ano vigentes. Dando prosseguimento aos trabalhos, a 

Coordenadora realizou a entrega das Normas Regimentais do grupo àqueles que não 

estiveram presentes na reunião anterior e abriu espaço as considerações dos membros com 

as devolutivas de seus segmentos. A Sra. Silvia Muller relata ter usado como meio de 

transmissão das informações, em seu espaço de trabalho, um cartaz com síntese das 

discussões avançadas. O Sr. Alexandro Gomes Barbosa, comenta a discussão entre os 

seus, acerca da lei que extingue a necessidade de se constar de atestados o Código 

Internacional da Doença, ainda exigido por essa municipalidade. A Coordenadora, quando 

finda a explanação dos representantes, pontuou a idéia de que existem equívocos que tem 
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persistido nas falas dos profissionais da rede no que se remete a atividade-fim do Grupo, 

solicitando aos membros que se posicionem para que fiquem claras questões como a 

natureza, finalidade e processo a que o colegiado se dedica. Deixou claro que questões 

que se remetam a reajustes salariais imediatos, não são objeto deste Grupo, e que essas 

discussões devem ser encaminhadas ao Sindicato, órgão competente para mediar essa e 

outras discussões entre empregado e empregador. Ainda com relação às mediações feitas 

pelos membros, a Coordenadora lembrou que o acesso as informações não se estende a 

manipulação precoce de documentos e/ou imagens do Grupo, nem junto aos Profissionais 

da Educação nem a representantes políticos, que como dispõe as Normas Regimentais, 

pode incorrer em abuso, sujeito a apreciação e medidas cabíveis pelo Grupo. A Sra. Maira 

Marcolongo Tibério, sugeriu que os diretores das Unidades Escolares fossem o meio de 

comunicação entre os trabalhos ora realizados e as Unidades que não possuem, entre os 

membros do Grupo, representantes. O Sr. Alexandro Gomes Barbosa com o uso da 

palavra, pede que a Coordenadora esclareça quais devem ser as devolutivas dos membros 

sobre seus segmentos, se discussões como as da alteração da legislação sobre o Código 

Internacional da Doença não o são. A Coordenadora reiterou sua fala de que as discussões 

devem ser mantidas no âmbito do processo em curso no interior do Grupo, quaisquer 

outras devem ser levadas ao órgão de representação de classe, cabendo a totalidade dos 

membros não permitir dúvidas sobre a função do Grupo junto aos seus. A Coordenadora 

busca a idéia de representatividade, de forma que todos tenham claro que o espaço dos 

trabalhos não está para questões particulares, de foro íntimo, mas para aquelas que se 

remetam ao coletivo de profissionais. O Sr. Alexandro Gomes Barbosa, ressalta a 

importância de serem relatados e postos a público os andamentos dos trabalhos. A 

Coordenadora lembra que o site do Sindicato oportunizou espaço para tal trânsito de 

informações, que estão disponíveis através das atas, no endereço eletrônico 

www.sservidores.org.br. O Sr. Alexandro Gomes Barbosa, lembrou que nem todos os 

funcionários têm acesso a Internet, e solicitou que o Grupo disponibilize alternativa de 

difusão das informações. A Coordenadora explanou que tão logo seja feita a reunião com 

os diretores de escolas, esse problema será ultrapassado. Retomando a pauta, a 

Coordenadora apresentou o material que construiu para viabilizar as discussões por toda a 

rede e segmentos em suas Unidades Escolares. Realizou a leitura do texto “Por que 

discutir planos de carreira, cargos e salários?”, com o objetivo de instrumentalizar o 

repertório do Grupo sobre os fundamentos legais e sociais na construção dos documentos; 

apresentou a planilha, estruturada artigo a artigo, da Lei 2.828/94, que será encaminhada 
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aos Profissionais da Educação para interferência que estruture o objeto final do 

documento; além de apresentar estrutura sugerida para o anteprojeto a ser construído pelo 

Grupo de Trabalho. Para que os trabalhos alcancem êxito, a Coordenadora sugeriu que o 

Grupo participasse de formações com especialistas na construção de documentos 

organizadores da vida funcional pública. A Sra. Maira Marcolongo Tibério, sugeriu que 

fosse contatado um dos formadores que esteve na primeira Parada Pedagógica de 2007, 

para fins de discutir com o Grupo questões de interesse e/ou controversas, na construção 

dos documentos. O Grupo deliberou favorável ao pleitear da presença do sugerido 

formador. Retomando a pauta, a Coordenadora lembrou que a análise da Lei 2.828/94 

deverá ser feita de modo que não se trate de uma reescrita, mas de uma impressão 

contextual e histórica daquilo que os Profissionais da Educação objetivam e crêem acerca 

de suas vidas funcionais, para que se conquiste o estado de trabalho e de prestação de 

serviços à municipalidade que privilegie a qualidade. Dadas as explanações relatadas, a 

Coordenadora solicitou que o Grupo se organizasse em três equipes, com a finalidade de 

estudar particularidades da estrutura proposta para os documentos. Após as discussões, as 

equipes se constituíram da seguinte forma:  

 

Equipe 01: Juliana Nascimento de Souza Mattos, Maria de Lourdes Santos, Sylvia 

Barbosa Pereira, Silvia Aparecida Muller, Juliana Cristina Silva, Onezimo Soares 

Ribeiro, Marina Thereza Santana Oliveira, Adriana Paula de Oliveira Biochi e 

Valquíria Lima De Souza.  

 

Equipe 02: Regina Alves Góes Almeida, Alexandro Gomes Barbosa, Maira 

Marcolongo Tibério, Cláudio Aparecido dos Santos, Alexandre Augusto Batalha, 

Paulo Osni, Lilian Barreto Nunes Machado e Débora Soares Alves Teixeira.  

 

Equipe 03: Lúcia de Fátima Rosa, Janete Martinelli Gama, Márcia Seleste Sanches 

Pimenta, Paulo Tibério, Edson Luis de Paula Muniz Barbosa, Roseli Miguel, Eva 

Áurea A. Reis da Silva e Carlos Amaro Alves Costa.  

 

Dadas as constituições, cada equipe convencionou meios de se comunicar para estabelecer 

momentos e objetos de estudos em comum. Contemplando o último item da pauta a 

Coordenadora pediu o empenho coletivo na organização dos eventos de busca de participação 

junto aos diretores das escolas e de posse dos novos representantes eleitos. Esclarecendo, que 

as datas não foram agendadas até o lavramento desta ata, em virtude de impossibilidade de 

agenda por parte do Prefeito da cidade, Sr. Marcelo Candido, que manifestou interesse em 

participar ao menos do primeiro evento. Por fim, a Coordenadora pediu que todos atentem às 

comunicações via e-mail, que deverão ocorrer até a próxima reunião que, conforme 
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calendário, será dia quatro de abril de dos mil e oito, no período da manhã. Finda a pauta 

prevista, deu-se por encerrada a reunião sendo a presente ata lavrada e assinada pela Relatora 

Angélica A. Curvelo Alves, juntamente com os presentes no ato de sua leitura. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO Q – Ata da Reunião 07 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras  

 

 

Grupo de Trabalho para Revisão do Estatuto do Magistério e Elaboração do Plano de 

Carreiras dos Profissionais da Educação da Cidade de Suzano. 

 

Reunião 07 

 

Suzano, 09 de abril de 2008.  

 

Aos nove dias do mês quatro de dois mil e oito, teve início a presente reunião, às 9h28min, em 

que se reuniram os membros integrantes do Grupo de Trabalho, instituído com supedâneo no 

Decreto Municipal n. 7.610/07, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1. Assuntos gerais 

com leitura da ata da reunião anterior, votação e aprovação; 2.Explanação da Coordenação; 3. 

Comunicação dos demais membros sobre assuntos trazidos de seus segmentos; 4. Palestra com 

o Sr. Cláudio Fonseca, Presidente do SINPEEM/SP; 5. Trabalho das comissões; 6 . Outros. A 

Coordenadora abriu a presente reunião desculpando-se pela alteração da data prevista para essa 

reunião, em razão da impossibilidade da presença do Sr. Cláudio Fonseca, na sexta-feira última. 

Em seguida, passou a palavra a Relatora Titular que iniciou a leitura da ata do dia dezenove de 

março, que fora aprovada e assinada sem ressalva pelos presentes. Com a palavra, a 

Coordenadora apresentou o palestrante, Sr. Cláudio Fonseca, presidente do SINPEEM/SP; passou 

a palavra a ele para que fizesse os cumprimentos a todos e aos membros para que se 

apresentassem ao palestrante. O Sr. Cláudio palestrou por uma hora e meia, relatando de maneira 

bastante hábil e envolvente o caminho de construção do estatuto dos profissionais do magistério 

da cidade de São Paulo. Introduz seu relato dando o panorama histórico-social em que foi 

promulgada a Constituição Federal, em 1988, e apontando a democracia como espaço para a 

manifestação dos trabalhadores em busca de relações laborais norteadas pela justiça. Conta, que a 

princípio se estabeleceu um grupo, tal qual o estabelecido em Suzano, com objetivo de estudos, 

mas ainda, apenas para a formatação de um estatuto que contemplaria a classe docente. Esse 

grupo teve varias alterações em sua composição ao longo dos três anos que levou para por à terno 

o estatuto pronto, em 1992. Algo de importante, que o palestrante enfatizou incorrer nos anos de 

trabalho desse primeiro grupo, foi a busca incessante de diretrizes políticofilosóficas, que 

servissem de paradigma para a estruturação do documento de lei representando a totalidade da 
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complexa tarefa laboral docente. Como neste primeiro documento não foram contemplados os 

entes de apoio ao processo educativo, em 1993 tem-se início novas discussões, que culminaram 

em um novo estatuto, agora dos profissionais da educação. A esse conceito se agrega o ideário de 

que a escola é um organismo multicelular onde todos os profissionais corroboram para que a 

função social da escola seja cumprida. Em meio às construções de ambos estatutos, o palestrante 

lembrou a importância da luta por ideais junto ao aparelho governamental; da imposição de 

discussões políticas e da relevância insubstituível da participação de todos nos processos de 

construção da identidade dos profissionais da educação. Com o constructo legal em vigência, a 

possibilidade de qualidade dos serviços educacionais se ampliou consideravelmente. Na descrição 

do estatuto em vigência, o palestrante explicitou a organização em quadros que prevêem: funções, 

direitos e deveres dos cargos ocupados pelos profissionais, em estruturação de progressão de 

carreira vertical e horizontal. Descreveu ainda, cada uma das lutas e beneficies que inclui 

construir um plano de carreira dentro do serviço público. Finda sua rica explanação, os membros: 

Sra. Maira Marcolongo Tibério, Sra. Silvia A. Muller e Sr. Alexandro Gomes Barbosa 

interpuseram questões que se remetiam aos assuntos descritos pelo palestrante, que encorajou o 

trabalho do Grupo, se colocou a disposição para maiores esclarecimentos e retirou-se em virtude 

de um compromisso de foro íntimo. Tomando a palavra a Coordenadora dissertou sobre a 

importância em serem compartilhadas experiências como a ora apresentada. Retomando a pauta, 

confirmou a data de vinte e cinco do mês vigente para a reunião com os diretores, tendo já a 

confirmação das presenças dos senhores Prefeito e Secretário Municipal de Educação. Apresentou 

oralmente uma estrutura para o evento, reforçou a importância do envolvimento dos membros 

naturais do Grupo e sugeriu o contato extra-reunião para o aceleramento dos trabalhos das 

comissões. Dada a urgência do evento, o Grupo deliberou à alteração da data da próxima reunião, 

prevista para dezoito de abril, reagendando para dia quinze, às 14 horas. Nesta reunião deverão ser 

feitos os últimos acertos para o evento e retomados os trabalhos pelas comissões. A Coordenadora 

lembra a todos de seu pedido de envio de documentos que possam subsidiar as discussões no 

interior das comissões e nas escolas a contenta, e pede seja registrado o não recebimento do 

solicitado até a lavratura dessa ata. Em virtude do adiantado das horas, deu-se por encerrada a 

reunião sendo a presente ata lavrada e assinada pela Relatora Angélica A. Curvelo Alves, 

juntamente com os presentes no ato de sua leitura. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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 ANEXO R – Ata da Reunião 08 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO S – Ata da Reunião 09 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO T – Ata da Reunião 10 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO U – Ata da Reunião 11 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO V – Ata da Reunião 12 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO W – Ata da Reunião 13 do GT para revisão do Estatuto do 

Magistério e elaboração do Plano de Carreiras 
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ANEXO X – Projeto de Lei n.º 076/2012 – Dispõe sobre o Plano de 

Educação de Suzano (PES/2012-2021)  
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